
AM\1205894DA.docx PE652.452v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2020/2018(INL)

27.5.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 95
Udkast til udtalelse
Paul Tang
(PE650.375v01-00)

Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
(2020/2018(INL))



PE652.452v01-00 2/57AM\1205894DA.doc

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1205894DA.docx 3/57 PE652.452v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. understreger, at reformen af de 
nuværende ansvarsregler for udbydere af 
digitale tjenester skal være 
forholdsmæssig, ikke må stille små og 
mellemstore virksomheder ufordelagtigt 
og ikke må begrænse innovation, adgang 
til information eller ytringsfriheden;

Or. en

Ændringsforslag 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt -1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1a. understreger, at retsakten om 
digitale tjenester bør skabe lige vilkår ved 
at give tilstrækkelig 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;

Or. en

Ændringsforslag 3
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at digitale tjenester og 1. understreger, at digitale tjenester og 
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deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen, baseret på en 
differentieret og risikobaseret model med 
hensyn til anvendelsen af algoritmer, med 
strengere regler for algoritmer, som 
indebærer potentielle trusler mod 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling, barnets 
rettigheder samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed, 
brugervenlighed og forklaring af 
algoritmerne i lægmandstermer for 
forbrugerne samt muligheden for 
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stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

menneskelig indgriben sideløbende med 
andre foranstaltninger, såsom uafhængige 
revisioner og specifikke stresstests, med 
henblik på at bidrage til og håndhæve 
overholdelsen;

Or. en

Ændringsforslag 5
Fabienne Keller

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling, beskyttelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder samt 
ytrings- og informationsfriheden som 
fastsat i traktaterne og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en forpligtelse 
til gennemsigtighed og forklarlighed for 
algoritmerne samt muligheden for 
menneskelig indgriben sideløbende med 
andre foranstaltninger, såsom uafhængige 
revisioner og specifikke stresstests, med 
henblik på at bidrage til og håndhæve 
overholdelsen;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig privatlivets fred, 
beskyttelsen af personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne, bøder til 
håndhævelse af sådanne forpligtelser 
samt muligheden for menneskelig 
indgriben sideløbende med andre 
foranstaltninger, såsom uafhængige 
revisioner og specifikke stresstests, med 
henblik på at bidrage til og håndhæve 
overholdelsen;

Or. en

Ændringsforslag 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikke-forskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger samt 
ytrings- og informationsfriheden som 
fastsat i traktaterne og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en forpligtelse 
til ikke-forskelsbehandling, overvågning, 
evaluering, gennemsigtighed og 
forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
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håndhæve overholdelsen;

Or. es

Ændringsforslag 8
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig beskyttelsen af 
privatlivets fred og personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

1. understreger, at digitale tjenester og 
deres underliggende algoritmer fuldt ud 
skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, navnlig privatlivets fred og 
beskyttelsen af personoplysninger, 
ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden som fastsat i 
traktaterne og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for algoritmerne samt 
muligheden for menneskelig indgriben 
sideløbende med andre foranstaltninger, 
såsom uafhængige revisioner og specifikke 
stresstests, med henblik på at bidrage til og 
håndhæve overholdelsen;

Or. en

Ændringsforslag 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 1 – led 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

- sådanne uafhængige revisioner 
bør gennemføres årligt i analogi med den 
finansielle sektor med henblik på at 
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undersøge, om den anvendte datapolitik, 
algoritmer og kontrolforanstaltninger er i 
overensstemmelse med specificerede 
kriterier og overvåges af en uafhængig 
tilsynsmyndighed;

Or. en

Ændringsforslag 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 1 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

bemærker, at platforme anvender 
automatiserede beslutningstagende 
algoritmer til at sprede og bestille det 
indhold, der vises for brugerne, herunder 
til at organisere deres personlige feed; 
understreger, at disse algoritmer, den 
måde, de virker på, og hvordan de 
bestiller det viste materiale, er en sort 
boks for brugerne, som fratager brugeren 
valg 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 som 
standard at tilbyde indhold i kronologisk 
rækkefølge og at øge brugernes mulighed 
for at påvirke det indhold, de ser som 
standard;

Or. en

Ændringsforslag 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. er af den opfattelse, at ulovligt 
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indhold online bør behandles på samme 
måde som ulovligt indhold offline under 
fuld overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder; påpeger, at ulovligt indhold 
online ikke kun undergraver borgernes 
tillid til det digitale miljø, men også kan 
have alvorlige og langvarige 
konsekvenser for den interne sikkerhed og 
grundlæggende rettigheder, særligt for 
børn; understreger, at en hurtig og 
konsekvent opdagelse og fjernelse eller 
blokering af ulovligt indhold online 
fortsat er en presserende udfordring, idet 
nationale tiltag til at fjerne eller blokere 
ulovligt indhold ikke er tilstrækkeligt 
harmoniserede; anerkender, at der skal 
sondres mellem forskellige typer af 
ulovligt indhold online, idet noget 
indhold, navnlig materiale relateret til 
seksuelt misbrug af børn, er klart ulovligt, 
mens lovligheden af andre typer af 
indhold kan afhænge af den gældende 
nationale lovgivning eller kun kan 
fastslås i den givne sammenhæng;

Or. en

Ændringsforslag 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bemærker, at gennemsigtighed i en 
algoritme, som anvendes til digitale 
produkter og tjenester, er et signifikant 
karakteristisk træk; mener, at udbydere af 
digitale tjenester på forespørgsel fra de 
kompetente myndigheder bør være 
forpligtet til at stille deres fortrolige 
algoritmer til rådighed, forklare det 
tilsigtede mål og sammenholde dette mål 
med de faktiske resultater; mener, at 
udbydere af digitale tjenester bør ændre 
og tilpasse deres algoritmer øjeblikkeligt, 
hvis det tilsigtede mål anses for ulovligt 
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eller uetisk; er af den opfattelse, at open 
source algoritme-biblioteker bør fremmes 
som et instrument, der øger 
gennemsigtigheden og fremskynder både 
accepten af teknologien og kvaliteten af 
arkitekturen;

Or. en

Ændringsforslag 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. er af den opfattelse, at 
anmeldelses- og fjernelsesmekanismen 
bør rangordne forskellige typer 
tjenesteudbydere, sektorer og ulovligt 
indhold, idet der for sidstnævntes 
vedkommende særligt bør fokuseres på 
materiale relateret til seksuelt misbrug af 
børn, som er klart ulovligt;

Or. en

Ændringsforslag 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at det ikke er 
tilstrækkeligt udelukkende at forlade sig 
på anmeldelses- og fjernelsestiltag og 
onlineformidleres frivillige indgriben for 
effektivt at adressere ulovligt indhold 
online; mener, at onlineformidleres 
ansvar for at håndtere klart ulovligt 
indhold på deres platforme og den 
infrastruktur, de stiller til rådighed, bør 
skærpes betydeligt under hensyntagen til 
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deres rækkevidde og operationelle 
kapacitet; understreger vigtigheden af, at 
dette ansvar modsvares af effektive 
muligheder for afhjælpning, som stilles til 
rådighed for de indholdsleverandører, 
hvis indhold er blevet fjernet; 
understreger i denne forbindelse, at der er 
behov for et eksplicit lovgrundlag for 
proaktive foranstaltninger til at opdage og 
fjerne eller blokere kendt ulovligt indhold, 
foruden klare regler om diligenspligt til at 
sikre overholdelse af kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 (GDPR)1c;
_________________
1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at i tilfælde, hvor der 
nægtes adgang til et digitalt produkt eller 
en digital tjeneste, bør forbrugerne altid 
kunne forespørge om logikken bag 
beslutningen og beslutningsprocessen; 
bemærker endvidere, at forbrugere altid 
udtrykkeligt bør informeres om, hvorvidt 
de kommunikerer med et menneske eller 
en maskine; understreger, at det endelige 
ansvar altid bør ligge hos mennesker; 
opfordrer Kommissionen til at fastslå 
menneskelige operatørers signifikante 
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rolle i den materielle udførelse af en 
beslutning, som er truffet af et system for 
kunstig intelligens (AI);

Or. en

Ændringsforslag 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. fremhæver, at ulovligt indhold 
online nemt kan mangedobles og dets 
negative virkning forstørres på meget kort 
tid; minder om, at Facebook alene 
blokerede 1,2 mio. kopier af videoen fra 
angrebet i Christchurch i marts 2019 ved 
uploadpunktet og fjernede endnu 300 000 
kopier inden for et døgn efter angrebet, 
hvilket ikke ville have været muligt, hvis 
hver enkelt fjernelses- eller 
blokeringsbeslutning skulle have 
gennemgået en menneskelig godkendelse; 
mener derfor, at onlineformidlere 
udtrykkeligt skal have lov til at anvende 
automatiserede redskaber til at opdage og 
fjerne eller blokere adgang til indhold, 
hvis ulovlighed enten er fastslået af en 
domstol eller hvis ulovlige natur let kan 
fastslås uden kontekstualisering; 
understreger dog, at der ikke bør være en 
generel overvågningsforpligtelse;

Or. en

Ændringsforslag 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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1d. gentager desuden, at samarbejdet 
mellem onlineformidlere og de 
kompetente nationale myndigheder bør 
forbedres for at sikre hurtig blokering 
eller fjernelse af indhold, som er blevet 
indberettet af de kompetente 
myndigheder, samt effektiv efterforskning 
og retsforfølgelse af udbydere af ulovligt 
indhold; understreger, at det er vigtigt at 
harmonisere regler og procedurer i hele 
EU i forbindelse med fjernelse eller 
blokering af indhold efter indberetninger 
fra myndighederne, herunder passende 
tidsfrister for respons på legitime 
fjernelsesanmodninger og sanktioner for 
systematisk manglende efterkommelse af 
sådanne anmodninger;

Or. en

Ændringsforslag 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1e. understreger, at det er nødvendigt 
at sikre, at fjernelses- eller 
blokeringsbeslutninger er korrekte og 
velfunderede og overholder 
grundlæggende rettigheder; gentager, at 
indholdsudbydere bør have adgang til 
domstolsprøvelse med henblik på at 
opfylde deres ret til effektive retsmidler; 
fremhæver i denne forbindelse, at 
onlineformidlere bør pålægges 
gennemsigtighedskrav med hensyn til de 
kriterier, der anvendes til at træffe 
beslutning om fjernelser eller blokeringer 
og den teknologi, der anvendes, for at 
sikre anvendelsen af de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger og for at 
undgå forskelsbehandling og 
unødvendige fjernelser eller blokeringer; 
mener endvidere, at der er behov for 
større gennemsigtighed både fra 
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onlineplatformenes og de håndhævende 
myndigheders side med hensyn til hvilke 
typer indhold, der fjernes, og 
begrundelsen for det;

Or. en

Ændringsforslag 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger 
derfor i denne forbindelse, at alle digitale 
tjenester fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk og fremtidssikret 
lovgivning, som beskytter privatlivets fred, 
giver en rimelig pligt til at sikre digital 
værdighed og adresserer ulovligt indhold 
effektivt; 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)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt anden 
EU-lovgivning, som pålægger dem 
forpligtelser med henblik på at 
afbalancere brugernes ret til ytringsfrihed 
med retten til frihed og sikkerhed;

_________________ _________________
1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
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privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger derfor 
i denne forbindelse, at alle digitale tjenester 
fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger derfor 
i denne forbindelse, at alle digitale tjenester 
fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision; påpeger, at 
retsakten om digitale tjenester bør 
respektere den brede ramme for 
grundlæggende europæiske rettigheder 
for brugere og forbrugere, f.eks. ikke-
forskelsbehandling, retfærdighed og 
ytringsfrihed;

_________________ _________________
1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 

2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
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af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

Or. es

Ændringsforslag 21
Fabienne Keller

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger 
derfor i denne forbindelse, at alle digitale 
tjenester fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre borgernes digitale sikkerhed, som er 
nødvendig for at opretholde den frie 
bevægelighed for digitale tjenester; 
understreger derfor i denne forbindelse, at 
alle digitale tjenester fuldt ud skal 
overholde EU's databeskyttelseslovgivning, 
nemlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 (GDPR)1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
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kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

kommunikationssektor (direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

Or. fr

Ændringsforslag 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger 
derfor i denne forbindelse, at alle digitale 
tjenester fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk og fremtidssikret retlig 
ramme til beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred 
understreger derfor i denne forbindelse, at 
alle digitale tjenester fuldt ud skal 
overholde EU's databeskyttelseslovgivning, 
nemlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 (GDPR)1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, 
ytringsfriheden og ligebehandling;

_________________ _________________
1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

2Europa-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 elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

2Europa-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 elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
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s. 37). s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 23
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og en rimelig pligt til at 
sikre digital værdighed; understreger derfor 
i denne forbindelse, at alle digitale tjenester 
fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

2. understreger, at den hurtige 
udvikling inden for digitale tjenester 
kræver en stærk lovgivning til beskyttelse 
af privatlivets fred og personoplysninger 
for at sikre digital værdighed; understreger 
derfor i denne forbindelse, at alle digitale 
tjenester fuldt ud skal overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, nemlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 (GDPR)1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)2, der i 
øjeblikket er under revision, samt 
ytringsfriheden;

_________________ _________________
1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
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).

2Europa-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 elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

2Europa-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 elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
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s. 37). s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 24
Fabienne Keller

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. finder det af afgørende betydning 
at beskytte borgerne og forbrugerne bedre 
mod spredning af ulovligt eller skadeligt 
indhold, som krænker de grundlæggende 
menneskerettigheder og demokratiet; 
finder det nødvendigt at skærpe 
onlineplatformenes ansvar ved at oprette 
fælles rammer med henblik på at spore og 
fjerne ulovligt indhold effektivt; mener 
navnlig, at harmoniserede rammer på 
EU-plan bør tage udgangspunkt i due 
diligence-forpligtelser for platformene til 
at indføre proaktive og effektive 
foranstaltninger ud over 
gennemsigtigheds- og 
oplysningsforpligtelserne; finder det 
vigtigt at ledsage anmeldelses- og 
fjernelsesprocedurerne for identifikation 
af nyt indhold med forpligtelser til at 
overvåge indhold, der allerede er 
konstateret at være ulovligt og fjernet, for 
at forhindre, at det dukker op igen på 
nettet;

Or. fr

Ændringsforslag 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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2a. understreger, at politikken for det 
digitale indre marked skal fastsætte 
generelle standarder for acceptabel digital 
infrastruktur i udformningen af "den 
teknologiske beholdning" af digitale 
tjenester eller digitale/intelligente 
produkter; opfordrer Kommissionen til at 
definere og anvende standarder, som 
sikrer, at hardware, software, kode, 
konnektivitetssystemer og 
lagring/dataforvaltningsarkitektur som 
standard indstilles på en måde, som 
beskytter forbrugerens privatliv, og at 
forbrugerens data udelukkende anvendes 
inden for knudepunkterne i det 
forbindelsesudstyr, som forbedrer 
forbrugerens oplevelse, og ikke overføres 
til tredjepart til anden kommerciel 
anvendelse uden forbrugerens 
udtrykkelige samtykke;

Or. en

Ændringsforslag 26
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker, at eftersom en persons 
onlineaktiviteter giver mulighed for dyb 
indsigt i den pågældendes personlighed og 
gør det muligt at manipulere 
vedkommende, griber generel og vilkårlig 
indsamling af personoplysninger 
vedrørende enhver brug af en digital 
tjeneste uforholdsmæssigt ind i retten til 
privatliv; bekræfter, at brugere har ret til 
ikke at være genstand for 
gennemgribende tracking, når de 
anvender digitale tjenester; understreger, 
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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;

Or. en

Ændringsforslag 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til at 
sørge for en klart defineret ramme for 
anmeldelse og fjernelse, som 
hostingplatformene kan bruge i 
bekæmpelsen af ulovligt indhold; 
understreger, at en sådan ramme skal 
sikre brugernes grundlæggende 
rettigheder gennem adgang til retsmidler 
og ret til appel;

Or. en

Ændringsforslag 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger vigtigheden af klare 
forpligtelser med hensyn til moderation af 
indhold; understreger derfor princippet 
om, at hvad der er ulovligt offline, er også 
ulovligt online, og forbuddet mod generel 
overvågning; opfordrer Kommissionen til 
at lade disse principper være ledende i 
forslaget til en retsakt om digitale 
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tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 29
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. er overbevist om, at udbydere af 
digitale tjenester ikke må tilbageholde 
oplysninger til brug for lovhåndhævelse, 
med mindre en målrettet tilbageholdelse 
af en individuel brugers data direkte 
pålægges af en demokratisk ansvarlig 
offentlig myndighed i overensstemmelse 
med EU-retten;

Or. en

Ændringsforslag 30
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. bemærker, at digitale tjenester 
anvender avancerede algoritmer, som 
analyserer eller forudsiger aspekter 
vedrørende brugerens personlige 
præferencer, interesser eller adfærd, med 
henblik på profilering understreger, at 
kvaliteten af output fra automatiserede 
beslutningstagende algoritmer afhænger 
af kvaliteten af de anvendte data og de 
valgte, forudbestemte parametre; 
understreger, at anvendelsen af 
automatiserede beslutningsalgoritmer 
kræver en stærk lovgivningsmæssig 
ramme, som beskytter privatlivet og 
personoplysninger, og som sammen med 
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en diligenspligt til overvågning af den 
lovlige brug af algoritmer, som ikke 
gælder for moderation af indhold, sikrer 
fuld overholdelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at udarbejde en 
diligenspligt, som er baseret på e-
handelsdirektivet1a, gennem detaljerede 
retningslinjer for de enkelte sektorer med 
henblik på at bruge automatiserede 
beslutningsalgoritmer i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af personoplysninger og 
privatlivet, som er fastlagt i 
persondataforordningen2a;
_________________
1a 48. betragtning til e-handelsdirektivet 
fra 2000
2a 71. betragtning til og artikel 22 i 
persondataforordningen

Or. en

Ændringsforslag 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. er af den opfattelse, at EU bør 
udvikle sin egen passende kapacitet for 
cloudtjenester samt fremme udviklingen 
af et decentraliseret og interoperabelt 
system for dataforvaltning, som sikrer 
effektiv brug af lokale infrastrukturer, 
herunder fog-, mist- og edgecomputing; 
opfordrer Kommissionen til at fremme 
udviklingen af disse lokale 
datainfrastrukturer med henblik på at 
støtte udbredelsen af forbrugerprodukter 
og industrielle produkter under tingenes 
internet, samt Smart Cities-applikationer;

Or. en
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Ændringsforslag 32
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at brugere af 
dominerende sociale medietjenester og 
beskedtjenester for at modvirke 
fastlåsningseffekten af centraliserede 
netværk og for at sikre konkurrence og 
forbrugervalg skal have ret til interaktion 
på tværs af platforme via åbne 
grænseflader (interkonnektivitet); 
fremhæver, at disse brugere skal kunne 
interagere med brugere af alternative 
tjenester, og at brugerne af alternative 
tjenester skal have ret til at interagere 
med dem;

Or. en

Ændringsforslag 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. minder om, at nuværende 
automatiserede redskaber ikke er i stand 
til at fange kontekstens vigtighed for 
specifikke indholdselementer; er derfor af 
den opfattelse, at retsakten om digitale 
tjenester ikke bør indeholde en 
forpligtelse til at anvende automatiserede 
redskaber til moderation af indhold; 
mener, at eventuelle frivillige 
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automatiserede foranstaltninger, som 
anvendes af hostingplatforme, bør være 
underlagt menneskeligt tilsyn og fuld 
gennemsigtighed med hensyn til design og 
præstation;

Or. en

Ændringsforslag 34
Fabienne Keller

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. finder det i betragtning af den 
tiltagende fragmentering af de nationale 
lovgivninger om bekæmpelse af ulovligt 
og skadeligt indhold nødvendigt at styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
herunder med støtte fra Kommissionen og 
EU-agenturerne; fremhæver vigtigheden 
af en sådan dialog især om forskellene i 
medlemsstaternes vurdering af, om 
indhold er ulovligt eller ej, og de 
potentielle virkninger heraf;

Or. fr

Ændringsforslag 35
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. kræver, at digitale tjenester i videst 
muligt omfang bør være tilgængelige, 
uden at brugerne behøver afsløre deres 
identitet;

Or. en
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Ændringsforslag 36
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. gentager, at udbydere af digitale 
tjenester skal respektere og muliggøre 
deres brugeres ret til dataportabilitet som 
fastlagt i EU-lovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 37
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. understreger, at det for at beskytte 
ytringsfriheden og informationsfriheden 
er afgørende at opretholde ordningen med 
begrænset ansvar og forbuddet mod 
generelle overvågningsforpligtelser for 
formidlerne; bemærker, at automatiserede 
redskaber ikke kan skelne ulovligt indhold 
fra indhold, som er lovligt i en bestemt 
kontekst; 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 skal forbyde eventuelle 
forpligtelser for udbydere af 
hostingtjenester eller andre tekniske 
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formidlere til at anvende automatiserede 
redskaber til moderation af indhold; 
procedurer til moderation af indhold, som 
anvendes af udbydere, må ikke føre til 
nogen form for 
forhåndskontrolforanstaltninger baseret 
på automatiserede redskaber eller upload-
filtrering af indhold; opfordrer 
indtrængende til, at der vedtages regler 
om gennemsigtige anmeldelses- og 
fjernelsesmekanismer, som giver passende 
sikkerheder og muligheder for effektive 
retsmidler mod beslutninger om at fjerne 
lovligt onlineindhold; understreger, at 
uafhængige offentlige myndigheder bør 
have det endelige ansvar for at afgøre, om 
onlineindhold er lovligt eller ej;

Or. en

Ændringsforslag 38
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. understreger, at der stadig er visse 
forskelle mellem online- og 
offlineverdenen, f.eks. med hensyn til 
autonomitet, fraværet af en styrende 
enhed, mellem magtbalancer og tekniske 
evner; opfordrer derfor Kommissionen til 
at lade principperne om menneskets 
værdighed og "hvad der er ulovligt offline 
er ulovligt online" være ledende i dens 
forslag til en retsakt om digitale tjenester 
og medtage begrebet digital værdighed i 
retsakten om digitale tjenester, som 
bygger på disse principper og 
inkorporerer den enkeltes grundlæggende 
rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. er af den opfattelse, at enhver form 
for moderation af indhold i retsakten om 
digitale tjenester kun bør omhandle 
ulovligt indhold som defineret i de 
nationale lovgivninger og ikke bør 
omfatte juridisk vage og udefinerede 
termer såsom "skadeligt indhold", da det 
vil udgøre en alvorlig risiko for 
grundlæggende rettigheder og 
ytringsfriheden at gå efter sådant indhold;

Or. en

Ændringsforslag 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. understreger behovet for at 
regulere håndtering af indhold ved at 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; er af den faste 
overbevisning, at sådanne 
anbefalingssystemers design og 
præstation bør være gennemsigtige;

Or. en

Ændringsforslag 41
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
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Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2d. understreger, at der ikke bør 
anvendes anmeldelses- og permanent 
fjernelses-mekanismer, da de er baseret 
på algoritmer, som ikke kan vurdere et 
indholds lovlighed;

Or. en

Ændringsforslag 42
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2e. fremhæver, at gældende 
lovgivning for at bygge videre på reglerne 
i e-handelsdirektivet på en konstruktiv 
måde og sikre retssikkerheden skal 
indeholde en udtømmende og eksplicit 
angivelse af de forpligtelser, der påhviler 
udbydere af digitale tjenester, frem for at 
pålægge dem en generel diligenspligt; 
fremhæver, at reglerne for digitale 
udbyderes ansvar ikke bør afhænge af 
usikre begreber såsom udbydernes 
"aktive" eller "passive" rolle;

Or. en

Ændringsforslag 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
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Punkt 2 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2e. er af den opfattelse, at 
hostingplatforme bør være forpligtet til at 
anmelde ulovligt indhold, som udgør en 
alvorlig forbrydelse, til de relevante 
håndhævende myndigheder, så snart de 
bliver opmærksomme på det;

Or. en

Ændringsforslag 44
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2f. understreger, at ansvaret for at 
håndhæve loven, træffe afgørelse om 
lovligheden af onlineaktiviteter og 
pålægge udbydere af hostingtjenester at 
fjerne eller lukke adgangen til indhold så 
hurtigt som muligt skal ligge hos 
uafhængige retsmyndigheder; mener, at 
kun en udbyder af hostingtjenester, som 
har faktisk kendskab til ulovligt indhold 
og dets ulovlige karakter, skal være 
omfattet af en pligt til at fjerne det;

Or. en

Ændringsforslag 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. henstiller til Kommissionen at 
arbejde på at harmonisere den nationale 
personlige brugeridentifikation med 
henblik på at oprette et fælles EU-
brugeridentifikationssystem, der skal sikre 
beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn;

3. henstiller til Kommissionen at 
arbejde på at harmonisere det nationale 
elektroniske identifikationssystem med 
henblik på at oprette et fælles elektronisk 
identifikationssystem for EU-borgere, som 
sikrer beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn, og som gør 
offentlige tjenester mere tilgængelige for 
alle; er af den opfattelse, at et sådant 
system bør være sikkert og kun behandle 
data, som er nødvendige for at identificere 
brugeren;

Or. en

Ændringsforslag 46
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. henstiller til Kommissionen at 
arbejde på at harmonisere den nationale 
personlige brugeridentifikation med 
henblik på at oprette et fælles EU-
brugeridentifikationssystem, der skal sikre 
beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn;

3. er imod enhver form for generelt 
sign in-system til internettet; henstiller til 
Kommissionen at arbejde på at 
harmonisere den nationale personlige 
brugeridentifikation med henblik på at 
oprette et fælles EU-
brugeridentifikationssystem, der skal sikre 
beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn, til digitale 
tjenester, som kræver personlig 
identifikation eller alderskontrol;

Or. en

Ændringsforslag 47
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. henstiller til Kommissionen at 
arbejde på at harmonisere den nationale 
personlige brugeridentifikation med 
henblik på at oprette et fælles EU-
brugeridentifikationssystem, der skal sikre 
beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn;

3. henstiller til Kommissionen at 
skabe et verifikationssystem for brugere af 
digitale tjenester, der skal sikre beskyttelse 
af personoplysninger og alderskontrol, 
navnlig for mindreårige, som ikke må 
anvendes til at tracke brugerne på tværs 
af sites eller anvendes kommercielt;

Or. en

Ændringsforslag 48
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. henstiller til Kommissionen at 
arbejde på at harmonisere den nationale 
personlige brugeridentifikation med 
henblik på at oprette et fælles EU-
brugeridentifikationssystem, der skal sikre 
beskyttelse af personoplysninger og 
alderskontrol, navnlig for børn;

3. opfordrer Kommissionen til at 
reflektere over behovet og de tekniske 
muligheder for systemer til 
alderskontrol; understreger, at sådanne 
systemer skal være gennemsigtige, sikre 
og anonymiserede for at undgå misbrug 
af data og tracking af brugerne;

Or. en

Ændringsforslag 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Udkast til udtalelse
Punkt 3 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

understreger, at den eneste måde, hvorpå 
brugere af digitale tjenester kan 
identificeres på en måde, som er 
ækvivalent til offlinetjenester, er 
anerkendelse af en fælleseuropæisk 



AM\1205894DA.docx 33/57 PE652.452v01-00

DA

digital identifikation; minder i denne 
forbindelse om, at medlemsstaterne og 
EU-institutionerne skal garantere 
sikkerheden af den europæiske digitale 
identifikation;

Or. en

Ændringsforslag 50
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at retsakten om 
digitale tjenester i overensstemmelse med 
princippet om dataminimering, som er 
fastlagt i GDPR, skal forpligte 
formidlerne til at åbne mulighed for 
anonym anvendelse af og betaling for 
deres tjenester, hvor det er teknisk muligt, 
idet anonymitet effektivt forebygger 
uautoriseret afsløring, identitetstyveri og 
andre former for misbrug af 
personoplysninger, som indsamles online; 
mener, at udbydere af større 
markedspladser kun kan forpligtes til at 
verificere brugernes identitet, hvor 
eksisterende lovgivning kæver, at 
virksomheder skal oplyse deres identitet, 
mens retten til at bruge digitale tjenester 
anonymt skal opretholdes i andre tilfælde;

Or. en

Ændringsforslag 51
Paul Tang

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

3a. bemærker, at digitale tjenester 
unødvendigt indsamler personoplysninger 
ved registreringen til en tjeneste, f.eks. 
fødselsdato og -sted, mobilnummer og 
postadresse, ofte forårsaget af 
anvendelsen af muligheder for at anvende 
et enkelt log in; understreger, at GDPR 
klart beskriver dataminimeringsprincippet 
og dermed begrænser indsamlingen af 
data til det, der er strengt nødvendigt til 
formålet; anmoder derfor Kommissionen 
om at skabe et fælleseuropæisk log in-
system og indføre en forpligtelse til altid 
også at tilbyde en manuel log in-
mulighed;

Or. en

Ændringsforslag 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 kan og 
bliver anvendt til identifikation og 
autentifikation af enkeltpersoner, hvilket 
indebærer betydelige risici for og indgreb i 
retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, samt muliggør 
identitetssvig; opfordrer Kommissionen til 
i sin retsakt om digitale tjenester at 
indarbejde en forpligtelse til altid at give 
brugere af digitale tjenester mulighed for at 
anvende biometriske data i forbindelse med 
anvendelse af en tjeneste samt 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, 

4. 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 såsom 
bankforretninger og essentielle tjenester 
såsom sundhedstjenester, hvilket 
indebærer betydelige risici for og griber 
ind i retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, hvis anvendelsen heaf 
sker uden datasubjektets samtykke, samt 
muliggør identitetssvig, hvis de anvendes 
uden robuste sikkerhedsforanstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til i sin retsakt 
om digitale tjenester at indarbejde en 
forpligtelse til altid at give brugere af 
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som følge af at en enkeltperson nægter at 
anvende biometriske data;

digitale tjenester mulighed for at anvende 
biometriske data i forbindelse med 
anvendelse af en tjeneste samt en 
forpligtelse til klart at oplyse kunderne om 
de risici, som er forbundet med brugen af 
biometriske data; fremhæver de mange 
fordele ved at anvende biometriske data, 
navnlig det forbedrede sikkerhedsniveau i 
sammenligning med alfanumeriske 
sikkerhedsforanstaltninger eller PIN-
koder; bemærker, at biometriske data 
derfor kan anvendes til at tilbyde en bred 
vifte af tjenester digitalt, som i dag kræver 
datasubjektets fysiske tilstedeværelse; 
opfordrer indtrængende til, at ydelse af en 
digital tjeneste i videst muligt omfang ikke 
må kunne afslås, som følge af at en 
enkeltperson ikke giver sit samtykke til at 
anvende biometriske data;

Or. en

Ændringsforslag 53
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 kan og 
bliver anvendt til identifikation og 
autentifikation af enkeltpersoner, hvilket 
indebærer betydelige risici for og indgreb i 
retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, samt muliggør 
identitetssvig; opfordrer Kommissionen til 
i sin retsakt om digitale tjenester at 
indarbejde en forpligtelse til altid at give 
brugere af digitale tjenester mulighed for at 
anvende biometriske data i forbindelse med 
anvendelse af en tjeneste samt en 
forpligtelse til klart at oplyse kunderne om 
de risici, som er forbundet med brugen af 

4. 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 kan og 
bliver anvendt til identifikation og 
autentifikation af enkeltpersoner, hvilket 
indebærer betydelige risici for og indgreb i 
retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, samt muliggør 
identitetssvig; opfordrer Kommissionen til 
i sin retsakt om digitale tjenester at 
indarbejde forpligtelser for digitale 
tjenester til at opbevare biometriske data 
lokalt, med mindre de specifikt anvendes 
til forskning og udvikling af tjenesten, og 
til altid at give brugere af digitale tjenester 
mulighed for at anvende biometriske data i 



PE652.452v01-00 36/57AM\1205894DA.doc

DA

biometriske data; understreger, at ydelse af 
en digital tjeneste ikke må kunne afslås, 
som følge af at en enkeltperson nægter at 
anvende biometriske data;

forbindelse med anvendelse af en tjeneste; 
understreger, at ydelse af en digital tjeneste 
ikke må kunne afslås, som følge af at en 
enkeltperson nægter at anvende 
biometriske data;

Or. en

Ændringsforslag 54
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 kan og 
bliver anvendt til identifikation og 
autentifikation af enkeltpersoner, hvilket 
indebærer betydelige risici for og indgreb i 
retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, samt muliggør 
identitetssvig; opfordrer Kommissionen til 
i sin retsakt om digitale tjenester at 
indarbejde en forpligtelse til altid at give 
brugere af digitale tjenester mulighed for at 
anvende biometriske data i forbindelse med 
anvendelse af en tjeneste samt 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 nægter at 
anvende biometriske data;

4. 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 kan og 
bliver anvendt til identifikation og 
autentifikation af enkeltpersoner, hvilket 
indebærer betydelige risici for og indgreb i 
retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, samt muliggør 
identitetssvig; opfordrer Kommissionen til 
i sin retsakt om digitale tjenester at 
indarbejde en forpligtelse til altid at give 
brugere af digitale tjenester mulighed for at 
anvende biometriske data indstillet som 
standard i forbindelse med anvendelse af 
en tjeneste samt 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 nægter at anvende 
biometriske data;

Or. en
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Ændringsforslag 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. er af den opfattelse, at en central 
myndighed med ansvar for tilsyn, 
samarbejde og håndhævelse af retsakten 
om digitale tjenester bør have en særlig 
afdeling for ulovligt indhold, idet der 
differentieres mellem de forskellige dele 
af retsakten om digitale tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker endvidere den merværdi 
i livskvalitet, som sikre biometriske data 
giver for personer, der lever med 
handicap, som gør det vanskeligt at være 
fysisk til stede for at benytte sig af 
essentielle tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 57
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. foretrækker et tilvalgssystem frem 
for et fravalgssystem med hensyn til 
målrettet annoncering;
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Or. en

Ændringsforslag 58
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer; opfordrer i 
betragtning af potentialet til at ødelægge 
demokratiske processer til en endnu 
strengere tilgang til mikromålrettet 
reklame med valgkampmæssigt og politisk 
indhold, med en klar forpligtelse til at 
oplyse forbrugerne om, at indholdet udgør 
reklame, og om den sponsorerende enhed.

Or. en

Ændringsforslag 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 5. noterer sig, at adfærdsmæssig 
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indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

reklame, herunder mikromålretning, og 
vurdering af enkeltpersoner muligvis bedre 
kan adressere potentielle behov end 
kontekstuel reklame, men også kan have 
negative virkninger, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser, 
fastsætte priser eller påvirke demokratiske 
processer og valg; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre specifikke 
krav med hensyn til adfærdsmæssig 
reklame for at beskytte grundlæggende 
rettigheder, herunder en begrænsning for 
anvendelsen af mikromålrettede reklamer 
på sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer. 

Or. en

Ændringsforslag 60
Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 

5. noterer sig de 
sikkerhedsforanstaltninger, som udbydere 
af digitale tjenester og onlineplatforme 
har indført på eget initiativ, og den 
efterfølgende dialog med Parlamentet og 
Kommissionen med henblik på at undgå 
den potentielle negative indvirkning, som 
udgår fra mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
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i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

Or. en

Ændringsforslag 61
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner uden deres 
samtykke, navnlig på mindreårige og andre 
sårbare grupper, ved at gribe ind i 
enkeltpersoners privatliv og stille 
spørgsmål med hensyn til indsamlingen og 
anvendelsen af de data, der anvendes til at 
målrette reklamer, tilbyde produkter eller 
tjenesteydelser eller fastsætte priser; 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
indføre en begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer uden samtykke, 
navnlig på sårbare grupper, samt et forbud 
mod anvendelsen af diskriminerende 
praksisser i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

Or. en

Ændringsforslag 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5



AM\1205894DA.docx 41/57 PE652.452v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, 
ved at gribe ind i enkeltpersoners privatliv 
og stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 
sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af personaliseret reklame, 
navnlig mikromålrettede og 
adfærdsmæssige annoncer, og 
vurderinger af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at personalisere reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en udfasning 
og et efterfølgende forbud mod 
personaliserede reklamer, begyndende 
med mindreårige, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

Or. en

Ændringsforslag 63
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; opfordrer derfor 
Kommissionen til at indføre en 
begrænsning for anvendelsen af 
mikromålrettede reklamer, navnlig på 

5. noterer sig den potentielle negative 
indvirkning af mikromålrettet reklame og 
vurdering af enkeltpersoner, navnlig på 
mindreårige og andre sårbare grupper, ved 
at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til 
indsamlingen og anvendelsen af de data, 
der anvendes til at målrette reklamer, 
tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller 
fastsætte priser; bekræfter, at direktivet om 
databeskyttelse gør målrettet reklame til 
genstand for en tilvalgsbeslutning, og at 
den ellers er forbudt; opfordrer 
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sårbare grupper, samt et forbud mod 
anvendelsen af diskriminerende praksisser 
i forbindelse med leveringen af 
tjenesteydelser eller varer.

Kommissionen til at forbyde anvendelsen 
af diskriminerende praksisser i forbindelse 
med leveringen af tjenesteydelser eller 
varer.

Or. en

Ændringsforslag 64
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til i 
lighed med Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) at oprette et 
europæisk system for tilsyn med digitale 
tjenester og til at pålægge eksisterende 
EU-agenturer og kompetente nationale 
tilsynsmyndigheder at revidere digitale 
tjenesteudbyderes interne politikker og 
algoritmer under behørig overholdelse af 
EU-lovgivningen og under alle 
omstændigheder af tjenestebrugernes 
grundlæggende rettigheder, idet der tages 
hensyn til den grundlæggende vigtighed 
af ligebehandling og ytrings- og 
informationsfrihed i et åbent og 
demokratisk samfund, og uden 
offentliggørelse af kommercielt følsomme 
data; anmoder om, at dette europæiske 
tilsynssystem for digitale tjenester sikrer, 
at de regler, der gælder for udbydere af 
digitale tjenester, gennemføres og 
håndhæves korrekt i alle medlemsstaterne 
for at sikre beskyttelsen af tjenesternes 
brugere og fremme et digitalt indre 
marked i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 65
Jeroen Lenaers
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bemærker med bekymring, at 
tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne 
er under pres på grund af det voksende 
misforhold mellem deres ansvar for at 
beskytte personoplysninger og deres 
ressourcer til at gøre dette; bemærker, at 
digitale tjenester vil blive stadig mere 
komplekse som følge af den øgede brug af 
innovationer såsom kunstig intelligens; 
peger derfor på vigtigheden af, at EU's 
tilsynsmyndigheder tildeles tilstrækkelige 
midler og personale til at kunne føre et 
ordentligt tilsyn med anvendelsen af 
GDPR og beskytte grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder; afventer 
derfor med særlig interesse den 
forsinkede offentliggørelse af 
Kommissionens rapport om anvendelsen 
af GDPR; opfordrer Kommissionen til at 
evaluere muligheden for at forpligte store 
multinationale tech-virksomheder til at 
betale for deres eget tilsyn gennem 
indførelse af en digital skat i EU (EU 
digitax).

Or. en

Ændringsforslag 66
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. 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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 67
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at vedtage et 
skræddersyet regelsæt med henblik på at 
adressere alle de udfordringer, som de 
mange forskelligartede aktører og 
tjenester online stiller; understreger 
navnlig, at den nye horisontale ramme 
bør sætte forskellige regler for 
kommercielle aktiviteter på 
onlinemarkedspladser og andre 
formidleres aktiviteter, som indvirker på 
ytrings- og informationsfriheden; anser 
det i denne forbindelse for essentielt at 
anvende forskellige regulatoriske 
modeller for ulovligt og lovligt indhold.

Or. en

Ændringsforslag 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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5a. gør opmærksom på udbredelsen af 
falske nyheder og desinformation med 
usandt eller vildledende indhold med det 
mål at skabe offentlige meninger på 
grundlag af løgne og forkerte data, som 
mange mennesker tror er sande; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at 
arbejde på og udforske nye måder til 
bekæmpelse af falske nyheder, som 
overholder de grundlæggende rettigheder; 
understreger, at sporingsanordninger skal 
respektere privatlivets fred og 
databeskyttelseslovgivningens 
bestemmelser.

Or. es

Ændringsforslag 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. er bekymret over opsplitningen af 
den offentlige overvågning og tilsynet med 
digitale tjenester og den hyppigt 
forekommende mangel på de finansielle 
og menneskelige ressourcer, som 
overvågningsorganerne har brug for for 
at kunne løse deres opgave ordentligt; 
opfordrer til øget samarbejde for så vidt 
angår myndighedstilsyn med digitale 
tjenester; støtter oprettelsen af et 
uafhængigt EU-organ, som skal sikre 
harmoniseret gennemførelse og 
overholdelse af de gældende regler.

Or. en

Ændringsforslag 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anbefaler, at Kommissionen 
undersøger muligheden for at udvide 
definitionen af begrebet misbrug af 
dominerende markedsposition til at 
omfatte besiddelse af betydelige 
datamængder med henblik på at afbøde 
koncentrationen af data hos store 
udbydere af digitale tjenester og 
onlineplatforme, som kan føre til, at disse 
giver fortrinsret til sig selv, til højere 
adgangshindringer samt til mindre 
valgfrihed for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 71
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at retsakten om 
digitale tjenester bør være fremtidssikret 
og fleksibel nok til at give mulighed for 
periodiske revisioner og opdateringer på 
grundlag af fremkomsten af nye 
teknologier, som indvirker på det digitale 
indre marked, herunder nye trusler og nye 
typer af onlinetjenester.

Or. en

Ændringsforslag 72
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at 
overveje at forpligte større udbydere af 
hostingtjenester til at anmelde alvorlig 
kriminalitet til den kompetente 
lovhåndhævende myndighed, så snart de 
har opnået kendskab til en sådan 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 73
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger vigtigheden af de 
europæiske værdier og regler om 
databeskyttelse og privatliv og 
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; opfordrer derfor til 
håndhævelse af platformenes pligt i 
henhold til GDPR til at tilbyde et digitalt 
miljø, hvor brugerne let kan håndhæve 
deres rettigheder, og opfordrer 
virksomhederne til at oprette et enkelt 
kontaktpunkt for alle deres underliggende 
platforme.

Or. en

Ændringsforslag 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Udkast til udtalelse
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Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. fremhæver vigtigheden af at give 
brugerne indflydelse med hensyn til 
håndhævelsen af deres egne 
grundlæggende rettigheder online; er af 
den opfattelse, at brugerne bør gives let 
adgang til klageprocedurer, retsmidler, 
uddannelse og oplysning om spørgsmål i 
forbindelse med databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte sin undersøgelse af den 
kommercielle anvendelse af blockchain-
teknologien, navnlig i forbindelse med 
intelligente kontrakter og deres 
anvendelse i forbrugerprodukter og -
tjenester, under iagttagelse af kravene om 
forbrugerbeskyttelse og privatliv.

Or. en

Ændringsforslag 76
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. er overbevist om, at det 
udelukkende tilkommer demokratisk 
ansvarlige, kompetente offentlige 
myndigheder at afgøre, om indhold online 
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er lovligt.

Or. en

Ændringsforslag 77
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger, at ulovligt indhold 
bør fjernes dér, hvor det hostes, og at 
adgangsudbydere ikke bør være forpligtet 
til at blokere adgangen til indhold.

Or. en

Ændringsforslag 78
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. fremhæver, at for at beskytte 
ytringsfriheden, undgå lovvalgskonflikter, 
undgå ubegrundet og ineffektiv 
geografisk blokering og for at tilstræbe et 
harmoniseret digitalt indre marked bør 
udbydere af hostingtjenester ikke 
forpligtes til at fjerne eller hindre adgang 
til information, som er lovlig i deres 
oprindelsesland.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. bemærker, at e-handelsdirektivet 
stammer tilbage fra 2000; bemærker, at 
databeskyttelsesreglerne er blevet 
opdateret markant siden da; minder 
derfor om, at enhver fremtidig 
bestemmelse i e-handelsdirektivet fuldt ud 
skal overholde de europæiske 
databeskyttelsesregler.

Or. en

Ændringsforslag 80
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. understeger, at udbydere af 
digitale tjenester kun skal have mandat til 
at fjerne deres brugeres indhold på 
grundlag af velunderbyggede instrukser 
fra demokratisk ansvarlige, kompetente 
offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 81
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. opfordrer udbydere af digitale 
tjenester til at fjerne indhold på en 
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omhyggelig, forholdsmæssig og 
ikkediskriminerende måde og under alle 
omstændigheder med behørigt hensyn til 
brugernes grundlæggende rettigheder og 
til at tage hensyn til ytrings- og 
informationsfrihedens grundlæggende 
betydning i et åbent og demokratisk 
samfund med henblik på at undgå 
fjernelse af indhold, som ikke er ulovligt; 
anmoder om, at udbydere af digitale 
tjenester, som på eget initiativ ønsker at 
begrænse visse former for ulovligt indhold 
fra deres brugere, undersøger muligheden 
for at markere det pågældende indhold 
frem for at fjerne det, og dermed giver 
brugerne muligheden for under eget 
ansvar at vælge, om de vil tilgå det 
pågældende indhold.

Or. en

Ændringsforslag 82
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. påpeger, at retsakten om digitale 
tjenester ikke bør anvende det juridisk 
udefinerede begreb "skadeligt indhold", 
men skal omhandle offentliggørelse af 
indhold, som er ulovligt; understreger, at 
udbredelse af falsk og racistisk 
information på sociale medier bør 
begrænses ved at give brugerne kontrol 
over, hvilket indhold de tilbydes; 
understreger, at håndtering af indhold på 
grundlag af tracking af brugeradfærd 
skal kræve brugerens accept; foreslår, at 
brugere af sociale netværk bør have ret til 
at se deres tidslinje i kronologisk 
rækkefølge; foreslår, at dominerende 
platforme skal give brugerne en 
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grænseflade, hvor indhold kan håndteres 
af software eller tjenester efter deres eget 
valg.

Or. en

Ændringsforslag 83
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen
Pernando Barrena Arza
for GUE/NGL-Gruppen
Paul Tang
for S&D-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5e. understreger behovet for at 
anvende effektiv end-to-end-kryptering af 
data, fordi det er afgørende for tilliden til 
og sikkerheden på internettet; er klar 
over, at effektiv forhindring af 
uautoriseret adgang fra tredjepart 
nødvendigvis også forhindrer, at udbydere 
og myndigheder har adgang; er af den 
opfattelse, at eftersom digitale tjenester 
gennemtrænger alle aspekter af vores liv, 
samfund og kritiske infrastruktur, må det 
prioriteres at sikre denne infrastruktur og 
sikre grundlæggende rettigheder ved at 
anvende effektiv kryptering.

Or. en

Ændringsforslag 84
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5e. forventer, at udbydere af digitale 
tjenester indfører fair og gennemsigtige 
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anmeldelsesmekanismer, som giver 
brugerne mulighed for at anmelde 
potentielt ulovligt indhold til de relevante 
demokratisk ansvarlige, kompetente 
offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 85
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5f. anmoder om, at udbydere af 
digitale tjenester, som bliver 
opmærksomme på angiveligt ulovligt 
indhold fra deres brugere, omgående 
anmelder dette til de kompetente 
offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 86
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5g. anmoder medlemsstaterne og 
udbydere af digitale tjenester om at 
indføre gennemsigtige, effektive, fair og 
hurtige klage- og erstatningsmekanismer, 
som giver brugerne mulighed for at 
udfordre fjernelsen af deres indhold.

Or. en

Ændringsforslag 87
Moritz Körner
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5h. opfordrer 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 af indhold, og 
til at overveje at indføre specialiserede 
domstole og håndhævelsesenheder inden 
for deres nationale rets- og 
håndhævelsessystemer til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 88
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 i (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5i. mener, at hverken udbydere af 
infrastrukturtjenester, betalingsudbydere 
eller andre virksomheder, som tilbyder 
tjenester til udbydere af digitale tjenester, 
eller udbydere af digitale tjenester med en 
direkte relation til brugeren skal kunne 
holdes ansvarlige for det indhold, som en 
bruger uploader eller downloader på eget 
initiativ; mener samtidig, at udbydere af 
digitale tjenester, som har en direkte 
relation til den bruger, der har uploadet 
det ulovlige indhold, og som er i stand til 
at fjerne bestemte dele af brugerens 
indhold, skal holdes ansvarlig for ikke 
hurtigt at reagere på tilstrækkeligt 
begrundede instrukser fra demokratisk 
ansvarlige, kompetence offentlige 
myndigheder om at fjerne det ulovlige 
indhold.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 j (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5j. understreger, at offentlige 
myndigheder ikke må pålægge udbydere 
af digitale tjenester en forpligtelse, 
hverken de jure eller de facto, til at 
overvåge den information, som de 
overfører eller opbevarer, eller en generel 
forpligtelse til at søge, moderere eller 
filtrere indhold, som indikerer en ulovlig 
aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 k (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5k. er overbevist om, at udbydere af 
digitale tjenester ikke skal pålægges at 
forhindre upload af ulovligt indhold; 
mener samtidig, at udbydere af digitale 
tjenester, hvor det er teknologisk muligt, 
baseret på tilstrækkeligt velbegrundede 
instrukser fra demokratisk ansvarlige, 
kompetente offentlige myndigheder, og 
under fuld hensyntagen til indholdets 
specifikke kontekst, skal kunne pålægges 
at gennemføre periodiske søgninger efter 
bestemte elementer af indhold, som i 
overensstemmelse med Domstolens dom 
C-18/18 er identisk med eller ækvivalent 
til indhold, som en domstol allerede har 
erklæret ulovligt, og fjerne det 
pågældende indhold.
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Or. en

Ændringsforslag 91
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 l (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5l. mener, at alle beslutninger om at 
fjerne brugeres indhold skal underlægges 
menneskeligt tilsyn og verifikation.

Or. en

Ændringsforslag 92
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 m (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5m. er overbevist om, at udbydere af 
digitale tjenester ikke skal kunne anvende 
en medlemsstats nationale begrænsninger 
af ytringsfriheden i en anden 
medlemsstat, hvor den pågældende 
begrænsning ikke findes.

Or. en

Ændringsforslag 93
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 n (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5n. opfordrer udbydere af digitale 
tjenester til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at identificere og 
mærke indhold, som uploades af 
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socialbots.

Or. en

Ændringsforslag 94
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 o (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5o. anmoder om, at udbydere af 
digitale tjenester i videst muligt omfang 
giver deres brugere mulighed for at vælge, 
hvilket indhold de vil præsenteres for og i 
hvilken rækkefølge.

Or. en

Ændringsforslag 95
Moritz Körner

Udkast til udtalelse
Punkt 5 p (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5p. anmoder på grundlag af de 
ovenfor anførte principper om, at 
retsakten om digitale tjenester 
harmoniserer og erstatter de 
ansvarsbestemmelser, som er fastlagt i 
direktivet om ophavsret på det digitale 
indre marked, direktivet om audiovisuelle 
medietjenester og forordningen om 
terrorrelateret onlineindhold.

Or. en


