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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:

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;

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;

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;

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;

5. noterer sig den potentielle negative indvirkning af mikromålrettet reklame og 

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


