
PR\1203404DA.docx PE650.509v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2020/2022(INI)

27.4.2020

UDKAST TIL BETÆNKNING
om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om 
grundlæggende rettigheder
(2020/2022(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Kris Peeters



PE650.509v01-00 2/8 PR\1203404DA.docx

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ...............................................3

BEGRUNDELSE........................................................................................................................8



PR\1203404DA.docx 3/8 PE650.509v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om 
grundlæggende rettigheder
(2020/2022(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 16 og artikel 114,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 6, 
artikel 7, artikel 8, artikel 11, artikel 13, artikel 22 og artikel 24,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked ("direktivet om elektronisk handel")1,

– der henviser til 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")2,

– der henviser til 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 (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 
2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA4,

– der henviser til EU-Domstolens dom af 3. oktober 2019 i sag C-18/185,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at typerne af digitale tjenester og digitale tjenesteudbyderes rolle har 
ændret sig voldsomt siden vedtagelsen af direktivet om e-handel for 20 år siden;

1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
3 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
4 EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.
5 Domstolens dom af 3 oktober 2019, Eva Glawischnig-Piesczek mod Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.
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B. der henviser til, at de databeskyttelsesregler, som gælder for alle udbydere, der tilbyder 
digitale tjenester på EU's område, for nylig er blevet ajourført og harmoniseret i hele EU 
ved den generelle forordning om databeskyttelse;

C. der henviser til, at mængden af brugergenereret indhold, herunder skadeligt og ulovligt 
indhold, som deles via cloudtjenester eller onlineplatforme, er steget eksponentielt;

D. der henviser til, at et lille antal tjenesteudbydere, der hovedsageligt er ikke-europæiske, 
besidder en betydelig markedsstyrke og udøver indflydelse på fysiske personers 
rettigheder og friheder og på vore samfund og demokratier;

E. der henviser til, at den politiske tilgang til bekæmpelse af skadeligt og ulovligt indhold 
på internettet i EU hidtil hovedsageligt har fokuseret på frivilligt samarbejde, men at et 
stigende antal medlemsstater er i færd med at vedtage national lovgivning til 
bekæmpelse af ulovligt indhold;

F. der henviser til, at visse former for skadeligt indhold kan være til skade for samfundet 
eller demokratiet, selv om de er lovlige, eksempelvis uigennemsigtig politisk reklame 
og desinformation om årsager til og midler mod covid-19;

G. der henviser til, at en rent selvregulerende tilgang til platforme ikke giver offentlige 
myndigheder, civilsamfundet og brugerne tilstrækkelig gennemsigtighed med hensyn 
til, hvordan platforme imødegår ulovligt og skadeligt indhold; der henviser til, at en 
sådan tilgang ikke garanterer, at de grundlæggende rettigheder overholdes;

H. der henviser til, at der mangler horisontal samordning mellem de forskellige 
tilsynsorganer i EU for så vidt angår tilsyn med og overvågning af platforme;

I. der henviser til, at manglen på ensartede og gennemsigtige regler for 
retssikkerhedsgarantier i hele EU er en væsentlig hindring for personer, der rammes af 
ulovligt onlineindhold, og for leverandører af indhold, der ønsker at udøve deres 
rettigheder;

J. der henviser til, at manglen på solide offentlige data om udbredelse og fjernelse af 
ulovligt og skadeligt onlineindhold skaber et underskud med hensyn til ansvarlighed;

K. der henviser til, at seksuel udnyttelse af børn på internettet formes af den teknologiske 
udvikling; der henviser til, at den enorme mængde af materiale med seksuelt misbrug af 
børn, som cirkulerer på internettet, udgør en alvorlig udfordring med hensyn til 
afsløring, efterforskning og, frem for alt, bestræbelser på at identificere ofrene;

L. der henviser til, at hostingudbydere i henhold til Den Europæiske Unions Domstols 
(EU-Domstolens) retspraksis har lov til at benytte automatiserede søgeværktøjer og -
teknologier til vurdering af, om indhold svarer til indhold, som tidligere er blevet 
erklæret ulovligt, og som derfor bør fjernes efter et påbud herom fra en medlemsstat;

1. understreger, at der skal tages lige så strengt på ulovligt onlineindhold som på ulovligt 
offlineindhold;

2. tror på, at der er klare økonomiske fordele for EU og dets medlemsstater ved et 
velfungerende digitalt indre marked; understreger den vigtige forpligtelse til at sikre et 



PR\1203404DA.docx 5/8 PE650.509v01-00

DA

retfærdigt digitalt økosystem, hvor grundlæggende rettigheder og bestemmelser om 
databeskyttelse overholdes; opfordrer til et minimumsniveau af indgriben på grundlag af 
principperne om nødvendighed og proportionalitet;

3. anser det for nødvendigt, at ulovligt indhold fjernes hurtigt og konsekvent med henblik 
på at bekæmpe lovovertrædelser og krænkelser af de grundlæggende rettigheder; mener, 
at frivillige adfærdskodekser kun delvist løser problemet;

4. minder om, at ulovligt onlineindhold ikke kun bør fjernes af onlineplatforme, men bør 
følges op af retshåndhævelsesmyndigheder og retsvæsen; finder i denne forbindelse, at 
hovedproblemet i nogle medlemsstater ikke så meget er uafsluttede sager som sager, 
hvor behandlingen endnu ikke er indledt; opfordrer til, at hindringer for indgivelse af 
klager til de kompetente myndigheder fjernes; er overbevist om, at samarbejdet mellem 
tjenesteudbydere og de nationale kompetente myndigheder bør forbedres i betragtning 
af internettets grænseløse karakter og den hurtige udbredelse af ulovligt indhold på 
internettet;

5. erkender, at selv om det er let at fastslå ulovligheden af visse typer af indhold, er det 
vanskeligere at afgøre for andre typer, da det kræver kontekstualisering; advarer om, at 
visse automatiske værktøjer ikke er tilstrækkeligt avancerede til at tage højde for 
konteksten, hvilket kan føre til unødvendige indskrænkninger af ytringsfriheden;

6. understreger, at en specifik oplysning kan betragtes som ulovlig i én medlemsstat, mens 
den i en anden er omfattet af retten til ytringsfrihed;

7. er af den faste overbevisning, at EU's nuværende retlige rammer for digitale tjenester 
bør ajourføres med henblik på at løse de udfordringer, som de nye teknologier giver 
anledning til, og sikre juridisk klarhed og respekt for de grundlæggende rettigheder; 
mener, at reformen bør bygge på den gældende EU-lovgivnings solide fundament og 
være i fuld overensstemmelse med denne, navnlig den generelle forordning om 
databeskyttelse og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation;

8. anser det for absolut nødvendigt at harmonisere reglerne om ansvarsfritagelse og 
indholdsmoderation på EU-plan så meget som muligt for at sikre respekten for 
grundlæggende rettigheder og brugerrettigheder i hele EU; udtrykker sin bekymring 
over, at nyligt vedtagne nationale love til bekæmpelse af hadefuld tale og 
desinformation fører til en fragmentering af reglerne;

9. opfordrer med henblik herpå til lovgivningsmæssige forslag, der holder det digitale 
indre marked åbent og konkurrencedygtigt ved at kræve, at udbydere af digitale 
tjenester anvender effektive, sammenhængende, gennemsigtige og retfærdige 
procedurer og retssikkerhedsgarantier for at fjerne ulovligt indhold i overensstemmelse 
med europæiske værdier; er af den faste overbevisning, at dette bør harmoniseres inden 
for det digitale indre marked;

10. mener i denne forbindelse, at onlineplatforme, der aktivt er vært for eller moderer 
indhold, i højere grad, men dog proportionalt, bør være ansvarlige for den infrastruktur, 
de leverer, samt dens indhold; understreger, at dette bør ske uden at skride til krav om 
generel overvågning;

11. fremhæver, at dette bør omfatte bestemmelser om mekanismer til anmeldelse og 
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fjernelse af ulovligt indhold samt krav til platforme om at træffe proaktive 
foranstaltninger, der står i forhold til deres omfang eller rækkevidde og driftsmæssige 
kapacitet, med henblik på at imødegå forekomsten af ulovligt indhold på deres tjenester; 
støtter en afbalanceret tilgang med rettidig omhu og en klar ansvarskæde for at undgå 
unødvendige reguleringsmæssige byrder for platformene og unødvendige og 
uforholdsmæssige begrænsninger af grundlæggende rettigheder, herunder 
ytringsfriheden;

12. understreger nødvendigheden af passende garantier og forpligtelser til rimelig 
behandling af registrerede oplysninger, herunder menneskeudført tilsyn og kontrol, samt 
procedurer for anfægtelse af en afgørelse for at sikre, at afgørelser om fjernelse eller 
blokering er præcise, velfunderede og respekterer grundlæggende rettigheder; minder 
om, at der bør gives mulighed for domstolsprøvelse for at tilgodese retten til effektive 
retsmidler;

13. støtter begrænset ansvar for indhold og oprindelseslandsprincippet, men mener, at en 
forbedret samordning af anmodninger om fjernelse mellem de nationale kompetente 
myndigheder er af afgørende betydning; understreger, at sådanne anmodninger bør være 
underlagt retssikkerhedsmæssige garantier for at forhindre misbrug og sikre fuld 
overholdelse af grundlæggende rettigheder; understreger, at der bør gælde sanktioner 
for tjenesteudbydere, som ikke retter sig efter lovlige påbud;

14. mener, at digitale tjenesteudbyderes brugsbetingelser bør være klare, gennemsigtige og 
rimelige; beklager, at visse indholdsplatformes brugsbetingelser ikke tillader 
retshåndhævende myndigheder at anvende ikkepersonlige konti, hvilket udgør et 
problem både for så vidt angår eventuelle efterforskninger og den personlige sikkerhed;

15. understreger, at der for at sikre et retfærdigt digitalt økosystem også bør træffes 
foranstaltninger i forhold til visse typer af indhold, som er lovlige, men alligevel 
skadelige; forventer, at der i retningslinjerne indgår bestemmelser om øget 
gennemsigtighed med hensyn til indholdsmoderation eller politikker for politisk 
reklame for at sikre, at fjernelse og blokering af skadeligt indhold begrænses til det 
absolut nødvendige;

16. mener, at ansvarligheds- og evidensbaseret politikudformning kræver solide data om 
udbredelsen og fjernelsen af ulovligt onlineindhold;

17. opfordrer i denne forbindelse til at forpligte platforme til regelmæssig offentlig 
rapportering, som står i forhold til deres omfang eller rækkevidde og driftsmæssige 
kapacitet;

18. opfordrer desuden til at forpligte nationale myndigheder til regelmæssig offentlig 
rapportering;

19. udtrykker sin bekymring over fragmenteringen af det offentlige tilsyn med og 
overvågningen af platforme og over, at tilsynsmyndighederne hyppigt mangler de 
fornødne finansielle og menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver ordentligt; 
opfordrer til øget samarbejde for så vidt angår myndighedstilsyn med digitale tjenester;

20. støtter oprettelsen af et uafhængigt EU-organ til at føre effektivt tilsyn med 
overholdelsen af de gældende regler; mener, at det bør håndhæve 
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retssikkerhedsgarantier og gennemsigtighed og tilvejebringe hurtig og pålidelig 
vejledning om kontekster, hvor lovligt indhold skal anses som skadeligt;

21. mener, at de rapporter vedrørende gennemsigtighed, som udarbejdes af platforme og 
kompetente nationale myndigheder, bør gøres tilgængelige for dette EU-organ, som skal 
have til opgave at udarbejde årlige rapporter, der giver en struktureret analyse af 
fjernelse og blokering af ulovligt indhold på EU-plan;

22. understreger, at dette EU-organ ikke bør påtage sig rollen med at moderere indhold, 
men at det efter klager eller på eget initiativ bør analysere, hvorvidt og hvordan 
udbydere af digitale tjenester forstærker ulovligt indhold; opfordrer til, at denne 
myndighed gives beføjelse til at pålægge rimelige bøder eller andre korrigerende 
foranstaltninger, når platforme ikke rettidigt giver tilstrækkelige oplysninger om deres 
procedurer eller algoritmer;

23. understreger vigtigheden af, at brugerne sættes i stand til at håndhæve deres egne 
grundlæggende rettigheder online, herunder ved hjælp af lettilgængelige 
klageprocedurer, retsmidler, uddannelsesforanstaltninger og oplysning om 
databeskyttelsesspørgsmål;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Digitale tjenesters indvirkning på vores dagligdag og mængden af brugergenereret indhold er 
tiltaget voldsomt siden vedtagelsen af direktivet om elektronisk handel for 20 år siden. Skønt 
direktivet har dannet grundlag for væksten af digitale tjenester i hele Unionen, viser den 
nuværende udbredelse af ulovligt indhold på nettet og manglen på reel gennemsigtighed med 
hensyn til, hvordan udbydere af digitale tjenester tager hånd om dette, at der er behov for en 
reform.

Strategien med frivilligt samarbejde og selvregulering er blevet fulgt med en vis succes, men 
har vist sig at være utilstrækkelig i sig selv, hvilket illustreres af, at et stigende antal 
medlemsstater har vedtaget national lovgivning med henblik på bekæmpelse af ulovligt 
indhold med den begrundelse, at den eksisterende ramme ikke i tilstrækkeligt omfang 
tilgodeser samfundsmæssige bekymringer.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens tilsagn om at fremlægge en ny retsakt om 
digitale tjenester. Målet med denne betænkning er at give input om de elementer, som 
retsakten om digitale tjenester bør indeholde for så vidt angår grundlæggende rettigheder og 
databeskyttelse.

Ordføreren mener i denne forbindelse, at respekten for grundlæggende rettigheder og 
databeskyttelse forpligter os til at tage lige så strengt på ulovligt onlineindhold som på 
ulovligt offlineindhold, uden at det medfører uforholdsmæssige begrænsninger af 
ytringsfriheden. Et specifikt indhold kan være omfattet af retten til ytringsfrihed i én 
medlemsstat, men ikke i en anden, og kræver i mange tilfælde nuanceret kontekstualisering. 
Dette ansvar medfører uundgåeligt en fortolkning af loven, som det ikke bør overlades til 
private virksomheder at foretage. Idet det understreges, at det ikke er muligt for offentlige 
myndigheder at drøfte hvert enkelt stykke indhold, må der findes en fornuftig model for 
samregulering.

Ordføreren mener, at retsakten om digitale tjenester bør bygge på og fuldt ud overholde den 
gældende EU-lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse og e-
databeskyttelsesdirektivet. For så vidt angår de nuværende bestemmelser i e-
handelsdirektivet, anbefaler ordføreren at bibeholde forbuddet mod en generel 
overvågningsforpligtelse, det begrænsede ansvar for indhold og bestemmelsen om det indre 
marked for at undgå overregulering og unødvendige reguleringsmæssige byrder. For at kunne 
bekæmpe ulovligt indhold mere effektivt bør der indføres retlige forpligtelser for udbydere af 
digitale tjenester med hensyn til reel gennemsigtighed, harmoniserede procedurer og 
retssikkerhedsgarantier, ansvar for indholdsmoderation samt proaktive foranstaltninger til 
bekæmpelse af forekomsten af ulovligt indhold på deres tjenester. Der bør oprettes et 
uafhængigt EU-organ til at føre tilsyn med digitale tjenesteudbyderes proceduremæssige 
bestræbelser, analysere, om de eller de algoritmer, de anvender, forøger mængden af ulovligt 
indhold, om nødvendigt pålægge forholdsmæssige sanktioner samt give en struktureret 
analyse af fjernelse af ulovligt indhold på EU-plan.

Ulovligt indhold bør ikke kun fjernes, men følges op af retshåndhævelsesmyndigheder og 
retsvæsen. Ordføreren opfordrer i denne forbindelse til et bedre samarbejde mellem udbydere 
af digitale tjenester og kompetente myndigheder i hele Unionen.


