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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0663/2019 af T.L., fransk statsborger, om beskyttelse af 
demokrati og demokratiske valg i Europa ved at forhindre anonymitet på 
sociale netværk

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at aktører med hjemsted uden for EU udøver generel indflydelse på 
demokratiske valg ved at føre ondsindede kampagner fra anonyme eller falske konti på sociale 
medier. Sådanne aktiviteter har til formål at skabe splittelse på nationalt plan eller på EU-plan 
via udbredelse af falske nyheder. Andrageren opfordrer til en begrænsning af de risici, som 
disse praksisser udgør for demokratier, og opfordrer til, at princippet om ansvar også anvendes 
i den virale verden: anonymitet og falske konti bør forbydes, og kun konti knyttet til en 
bekræftet identitet bør være tilladte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen tog skridt til at bekæmpe desinformation, manglende gennemsigtighed og anden 
indblanding i de demokratiske processer inden valget til Europa-Parlamentet i 2019. De var 
samlet i en pakke af foranstaltninger til sikring af frie og retfærdige valg i Europa.

Valgpakken byggede bl.a. på erkendelsen af, at der forud for valget til Europa-Parlamentet var 
behov for yderligere at styrke gennemsigtigheden af betalte politiske reklamer og 
kommunikation på internettet rettet mod borgerne i Unionen, i betragtning af de mange tilfælde, 
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hvor borgerne i Unionen blev udsat for målrettede politiske reklamer og meddelelser på 
internettet, som ikke var gennemsigtige med hensyn til deres kilde og formål, eller hvori der 
indgik urigtige oplysninger.

Som en del af valgpakken søgte henstillingen om valgsamarbejdsnetværk, gennemsigtighed på 
nettet, beskyttelse mod cybersikkerhedshændelser og bekæmpelse af 
desinformationskampagner i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet1 en samlet tilgang, 
der bl.a. havde til formål at fremme gennemsigtighed i forbindelse med betalte politiske 
reklamer og kommunikation, overholdelse af databeskyttelse, cybersikkerhed, øget samarbejde, 
overvågning og håndhævelse blandt kompetente organer på nationalt og europæisk plan, 
inddragelse af den private sektor, herunder sociale medieplatforme, og oplysningskampagner. 

Ud over disse brede bestræbelser på at sikre borgernes adgang til verificerbare oplysninger og 
øget ansvarlighed fra alle relevante interessenters side blev der også indført yderligere 
foranstaltninger i handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation2, som blev vedtaget i 
fællesskab af Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden. I 
adfærdskodeksen om desinformation3 forpligter de relevante signatarer sig bl.a. til at indføre 
klare politikker vedrørende falske konti og misbrug af automatiserede bots på deres tjenester 
og håndhæve disse politikker i EU. Desuden har Kommissionen også lanceret webstedet 
https://euvsdisinfo.eu med henblik på at afsløre desinformation. EU har også oprettet en 
strategisk kommunikationstaskforce og en EU-enhed for analyse og udveksling af oplysninger 
om hybride trusler under EU-Udenrigstjenesten med henblik på at bidrage til effektiv og 
faktabaseret kommunikation, bekæmpelse af desinformation, narrativ positionering og 
styrkelse af det overordnede mediemiljø og civilsamfundet i de tilsvarende regioner.

Kommissionens formand har klart udtalt, at "beskyttelsen af en persons digitale identitet er den 
altovervejende prioritet". Der er på nuværende tidspunkt ingen overbevisende dokumentation 
for, at en politik om "rigtige navne" effektivt vil kunne imødegå udbredelsen af desinformation. 
På den anden side er der dokumentation for4, at onlineanonymitet kan beskytte ofre eller sårbare 
samfund mod misbrug online. Kommissionen er af den opfattelse, at det er muligt at træffe 
forholdsmæssige og effektive foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation og udbredelsen 
af ulovligt onlineindhold, uden at der indføres strenge regler om anonymitet. 

Med hensyn til digital identitet har Kommissionen indledt en revision af forordningen om 
elektronisk identifikation og tillidstjenester (eIDAS-forordningen)5 i en løbende indsats for at 
fremme tilvejebringelsen af hensigtsmæssige og sikre onlineidentifikationsmetoder og samtidig 
sikre fuld respekt for de europæiske grundlæggende værdier, navnlig for så vidt angår 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, og uden at der kræves brug af rigtige 
navne på de sociale medier.

De udfordringer, der er på spil, kræver en tilgang, der går på tværs af hele samfundet, og som 
respekterer de demokratiske systemers kontrolforanstaltninger og sikrer beskyttelse af alle 

1 C(2018) 5949 final.
2 JOIN(2018) 36 final.
3 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54454
4 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0155923
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk 
identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og 
om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

https://euvsdisinfo.eu
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54454
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155923
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grundlæggende rettigheder, herunder ytrings- og foreningsfriheden samt beskyttelse af 
personoplysninger.

Konklusion 

Kommissionen har bebudet en revision af eIDAS-forordningen for at forbedre dens effektivitet, 
udbrede dens fordele til den private sektor og fremme pålidelige digitale identiteter for alle 
europæere.

Med hensyn til desinformation på internettet har Kommissionen og den højtstående 
repræsentant/næstformanden for nylig offentliggjort meddelelsen om bekæmpelse af 
desinformation om covid-196, der indeholder en række tiltag til bekæmpelse af desinformation 
under krisen, herunder en nøje overvågning af platformspecifikke politikker til begrænsning af 
indvirkningen af desinformation om covid-19. 

Desuden offentliggjorde Kommissionen for nylig sin rapport om valget til Europa-Parlamentet 
i 20197, hvori der redegøres for de foranstaltninger, der blev truffet for at beskytte valget i 2019 
mod desinformationskampagner og onlinemanipulation, herunder i samarbejde med 
medlemsstaterne inden for det europæiske valgsamarbejdsnetværk. Kommissionen vil også 
efter valget i 2019 arbejde videre med disse emner i samarbejde med medlemsstaterne, herunder 
inden for rammerne af det europæiske valgsamarbejdsnetværk.

Den vil også fortsat samarbejde med onlineplatformene, herunder i forbindelse med 
adfærdskodeksen om desinformation og adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlig hadefuld 
tale på internettet. Evalueringen af adfærdskodeksen blev offentliggjort den 10. september 
20208. 

Kommissionen vil inden udgangen af 2020 fremlægge en handlingsplan for europæisk 
demokrati for at bidrage til at forbedre vores demokratiers modstandsdygtighed og imødegå 
truslerne mod valg til Europa-Parlamentet. Målet vil være at imødegå desinformation og hele 
tiden være i stand til at tackle nye former for trusler og manipulation samt at støtte frie og 
uafhængige medier. 

Der vil blive fremlagt en ny lov om digitale tjenester for at styrke det indre marked for digitale 
tjenester og foreslå målrettede og forholdsmæssige foranstaltninger, navnlig med henblik på at 
øge og harmonisere ansvaret for onlineplatforme og informationssamfundstjenester samt styrke 
samarbejdet med myndighederne og tilsynet med platformenes indholdspolitik.

6 JOIN(2020) 8 final.
7 https://ec.europa.eu/info/files/com_2020_252_en.pdf_en 
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1568
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