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BILAG I 

PÅBUD OM FJERNELSE AF TERRORINDHOLD (artikel 4 i forordning (EU) XXX) 

Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ...1 skal modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne 
terrorindholdet eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget 
påbuddet om fjernelse fra den kompetente myndighed.  

Ifølge artikel 7 i forordning (EU) …2 skal modtageren opbevare indhold og dertil knyttede 
data, som er blevet fjernet, eller hvor adgangen er blevet deaktiveret, i seks måneder eller 
længere på anmodning fra de kompetente myndigheder eller domstole. 

Påbuddet om fjernelse skal sendes på et af de sprog, som modtageren har valgt i henhold til 
artikel 14, stk. 2 

AFSNIT A: 

Udstedende medlemsstat: 
………………………………………………………………………………….…………….. 
Bemærk: Oplysninger om den udstedende myndighed anføres til sidst (afsnit E og F)  

Modtager (retlig repræsentant):  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Modtager (kontaktpunkt):  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Medlemsstat, hvis jurisdiktion modtageren hører under: [hvis forskellig fra den udstedende 
medlemsstat] 
………………………………………………………………………………….…………….. 
Tidspunkt og dato for udstedelse af påbud om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Sagsnummer på påbuddet om fjernelse: 
………………………………………………………………………………….…………….. 

  

AFSNIT B: Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres inden for en time: 

URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation og nøjagtig placering 
af det indberettede indhold: 

…………………….………………………………………………………………………… 

Årsag(er), som forklarer, hvorfor indholdet betragtes som terrorindhold, jf. artikel 2, stk. 5, i 
forordning (EU) XXX. Indholdet (sæt kryds i den eller de relevante bokse): 

□ tilskynder til, slår til lyd for eller forherliger udførelsen af terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, 
litra a)) 

□ opfordrer til bidrag til terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, litra b)) 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret 

onlineindhold (EUT L ...).  
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret 

onlineindhold (EUT L ...). 
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□ promoverer en terrorgruppes aktiviteter, opfordrer til deltagelse i eller støtte til denne 
gruppe (artikel 2, stk. 5, litra c)) 

□ giver instruktioner eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger (artikel 5, stk. 5, litra d)) 
Yderligere oplysninger om årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorindhold (valgfrit): 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
AFSNIT C: Oplysninger til indholdsleverandøren:  

Bemærk venligst, at (kryds af, hvis relevant): 

□ Modtageren af hensyn til den offentlige sikkerhed skal afstå fra at underrette 
indholdsleverandøren, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen dertil er blevet 
deaktiveret.  

Ellers: Nærmere oplysninger om mulighederne for at klage over påbuddet om fjernelse i den 
udstedende medlemsstat (som på anmodning kan videregives til indholdsleverandøren) i 
henhold til national lovgivning, se afsnit D nedenfor: 

AFSNIT D: Underretning af den medlemsstat, der har jurisdiktion 

□ kryds af, hvis den medlemsstat, der har jurisdiktion over modtageren, er en anden end den 
udstedende medlemsstat: 

□ en kopi af påbud om fjernelse sendes til den relevante kompetente myndighed i den 
medlemsstat, der har jurisdiktion  

  

AFSNIT E: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har udstedt påbuddet om fjernelse  

Type af myndighed, der har udstedt dette påbud om fjernelse (sæt kryds i den relevante boks): 

□ dommer, domstol eller undersøgelsesdommer  
□ retshåndhævende myndighed 

□ anden kompetent myndighed → venligst udfyld afsnit F 

Nærmere oplysninger om den udstedende myndighed og/eller dennes repræsentant, der 
bekræfter, at indholdet i påbuddet om fjernelse er nøjagtigt og korrekt: 

Myndighedens navn: 
………………………………………………………………………………….………… 

Navn på repræsentant: 
………………………………………………………………………………….………… 

Stilling (titel/grad): 
………………………………………………………………………………….………… 

Sag nr.:….…………………………………..……………………………..…………….. 
Adresse:…………………………………………………………….…………..……….. 
Tlf. nr.: (landekode) (områdenummer) …………………………………………..……………. 
Fax nr.: (landekode) (områdenummer) 
………………………………………………………………………………….………… 
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E-mail: …………………………………………………………..……………..…………. 
Dato: 

………………………………………………………………………………….………… 

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:3 
………………………………………………...…… 

AFSNIT F: Kontaktoplysninger til opfølgning 

Oplysninger til brug for kontakt til den udstedende myndighed for modtagelse af feedback om 
tidspunktet for fjernelse eller deaktivering af adgang eller for yderligere præciseringer: 

………………………………………………………………………………..…………. 
 

Kontaktoplysninger på myndigheden i den medlemsstat, der har jurisdiktion over modtageren 
[hvis forskellig fra den udstedende medlemsstat]: 

………………………………………………………………………………..…………. 
 

 

AFSNIT G: Oplysninger om klagemuligheder 

Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer for 
indsigelse mod påbuddet om fjernelse: 

Kompetent organ eller domstol, hvor der kan gøres indsigelse mod påbuddet om fjernelse: 

……………………………………………………………………………………….………. 
Frist for indsigelse: 

XXX måneder fra den XXX 

 

Link til bestemmelser i national lovgivning: 

……………………………………………………………………………………….………. 
 

 

                                                 
3 Underskrift er ikke nødvendig, hvis der sendes via autentificerede transmissionskanaler. 
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BILAG II 

FORMULAR TIL FEEDBACK EFTER PÅBUD OM FJERNELSE ELLER 
DEAKTIVERING AF TERRORINDHOLD (artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) XXX) 

AFSNIT A: 

Modtager af påbud om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Den udstedende myndigheds sagsnummer:  
………………………………………………………………………………….…………….. 
Modtagerens sagsnummer: 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Tidspunkt og dato for modtagelse af påbud om fjernelse:  
………………………………………………………………………………….…………….. 
AFSNIT B: 

Terrorindholdet/adgangen til terrorindholdet, som er genstand for påbuddet om fjernelse, er 
blevet (sæt kryds i den relevante boks): 

□ fjernet  

□ deaktiveret  

Tidspunkt og dato for fjernelse eller deaktivering af adgang 
…………………………………………….. 
AFSNIT C: Modtagerens oplysninger 

Navn på hostingtjenesteyderen/dennes retlige repræsentant: ….….… 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende, eller hvor den retlige repræsentant er 
bosiddende: 
………………………………………………………………………………….…………….. 
Navn på den autoriserede person: … 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Kontaktpunktets oplysninger (e-mail): 
………………………………………………………………………. 
Dato: 

………………………………………………………………………………….…………….. 
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BILAG III 

OPLYSNINGER OM, HVORFOR DET IKKE ER MULIGT AT EFTERKOMME 
PÅBUDDET OM FJERNELSE (artikel 4, stk. 6 og 7, i forordning (EU) XXX)  

AFSNIT A: 

Modtager af påbud om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
Den udstedende myndigheds sagsnummer:  
………………………………………………………………………………….…………….. 
Modtagerens sagsnummer:  
………………………………………………………………………………….…………….. 
Tidspunkt og dato for modtagelse af påbud om fjernelse:  

………………………………………………………………………………….…………….. 
AFSNIT B: Grunde til manglende efterkommelse 

i) Påbuddet kan ikke efterkommes eller kan ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist 
af den eller de følgende grunde: 

□ Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller 
tjenesteyderen  

□ påbuddet om fjernelse indeholder åbenbare fejl 

□ påbuddet om fjernelse indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger  

ii) Yderligere oplysninger om årsagerne til manglende efterkommelse: 

…………………………………………………………………………………………………. 
iii) Hvis påbuddet indeholder åbenbare fejl og/eller ikke indeholder tilstrækkelige 
oplysninger, redegør venligst for, hvilke fejl og yderligere oplysninger eller præciseringer, der 
er behov for: 
…………………………………………………………………………………………………. 
AFSNIT H: Oplysninger om tjenesteudbyderen/dennes retlige repræsentant 

Navn på tjenesteyderen/dennes retlige repræsentant: 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Navn på den autoriserede person: … 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Kontaktoplysninger (e-mail): 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Underskrift: 

………………………………………………………………………………….…………….. 
Tidspunkt og dato: 
………………………………………………………………………………….…………….. 


