EU-uppförandekod om desinformation

INLEDNING
Mot bakgrund av Europeiska kommissionens meddelande Bekämpande av desinformation online: en
EU-strategi[1] (nedan kallat meddelandet), rapporten från högnivåexpertgruppen[2], rådets slutsatser
av den 28 juni 2018[3] och de olika viktiga initiativ som för närvarande tas i hela Europa[4] för att ta itu
med de utmaningar som spridning av desinformation utgör vidkänner de företag och organisationer
som anges i bilaga 1 (nedan kallade parterna) till denna uppförandekod (nedan kallad koden) sin roll
när det gäller att bidra till lösningar på de problem som desinformation innebär.
För tillämpningen av denna kod och i enlighet med kommissionens meddelande definierar
kommissionen och högnivåexpertgruppen i dess rapport desinformation som ”bevisligen oriktiga
eller missvisande uppgifter” som, sammantaget,
(a)
”skapas, presenteras och sprids för att uppnå ekonomisk vinning eller avsiktligt vilseleda
allmänheten”, och
(b)
”kan orsaka skada för allmänheten” i form av ”hot mot demokratiska politiska och
beslutsfattande processer eller mot kollektiva nyttigheter som skyddet av EU-medborgarnas hälsa,
miljö eller säkerhet”.[5]
Begreppet desinformation omfattar inte vilseledande reklam, felrapporterade uppgifter, satir och
parodi eller tydligt markerade partiska nyheter och kommentarer, och påverkar inte bindande
rättsliga skyldigheter, självreglerande reklambestämmelser och standarder beträffande vilseledande
reklam.
Parterna vidkänner och instämmer i kommissionens slutsatser att ”[det] är ett stort problem för
Europa att invånarna utsätts för desinformation i stor skala, exempelvis genom missvisande eller
fullständigt oriktiga uppgifter”, och att ”[v]åra öppna och demokratiska samhällen är beroende av
offentliga debatter som gör det möjligt för välinformerade personer att uttrycka sina åsikter genom
fria och rättvisa politiska processer”[6].
Såsom kommissionen upprepade gånger påpekar i meddelandet[7] lägger parterna vikt vid den
grundläggande rättigheten till yttrandefrihet och ett öppet internet samt den känsliga avvägning
som måste göras vid alla åtgärder för att begränsa spridningen och effekterna av innehåll som i
övrigt är lagligt.
Med tanke på att spridningen av desinformation har många aspekter och underlättas av och
påverkar en mycket bred kategori av aktörer i ekosystemet har alla berörda parter roller att spela i
kampen mot spridningen av desinformation.
Det är med detta i åtanke som parterna har utarbetat denna kod och dess bilagor, som utgör en
väsentlig del av denna kod, och de åtar sig härmed att uppfylla de relevanta åtaganden som anges
bredvid deras namn. Med tanke på bredden hos de åtaganden som anges i koden och den
heterogena gruppen berörda parter kommer parterna endast att ta på sig åtaganden som motsvarar
den produkt och/eller tjänst som de erbjuder, deras funktion i värdekedjan, deras tekniska

kapacitet och deras ordningar för skadeståndsansvar i enlighet med unionsrätten, som varierar
beroende på den funktion de fyller i skapandet och spridningen av innehållet i fråga. I koden
hänvisas således till den enskilda part som har godtagit vissa åtaganden såsom anges i bilaga 1 med
orden ”relevant part”. Detta förpliktigar inte alla parter som har undertecknat koden att ta på sig
varje åtagande. I bilaga 2 anges nuvarande bästa praxis. Parterna instämmer i att bilagan får ändras
regelbundet med hänsyn till marknadsutveckling, teknisk utveckling och annan utveckling.
Parterna medger att eftersom de olika parterna har olika verksamhet, syften, teknik och målgrupper
möjliggör uppförandekoden olika sätt att följa andemeningen i bestämmelserna i uppförandekoden.
Parterna vidkänner att branschorganisationer som har undertecknat denna kod inte åtar sig
förpliktelser på sina medlemmars vägnar. Dessa organisationer åtar sig dock att se till att deras
medlemmar är fullt medvetna om denna kod, och uppmana dem att ansluta sig till den eller iaktta
dess principer, när så är möjligt.
Tillämpningen av denna kod är för varje part begränsad till tjänster som tillhandahålls i stater som är
parter i EES-avtalet.
Parterna, inbegripet de organisationer som har undertecknat koden, åtar sig att vidta de åtgärder
som föreskrivs i denna kod på ett sätt som säkerställer att EU:s konkurrenslagstiftning och nationell
konkurrenslagstiftning efterlevs fullt ut. Som exempel kan nämnas att parterna inte får diskutera,
delge eller utbyta några kommersiellt känsliga uppgifter. Detta omfattar icke-offentliga uppgifter om
priser, marknadsförings- och reklamstrategi, kostnader och intäkter, villkor för handel med tredje
parter (inbegripet inköpsstrategi), leveransvillkor, handelsprogram eller distributionsstrategi.
Koden ska gälla inom ramen för gällande lagstiftning i EU och dess medlemsstater och får inte på
något sätt förstås som ett ersättande eller en tolkning av befintliga rättsliga bestämmelser, i
synnerhet (men inte uteslutande)
-

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

-

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

-

direktiv 2000/31/EG, med särskild hänvisning till artiklarna 12–15, som ska gälla för alla
skyldigheter i denna kod som riktar in sig på eller omfattas av förmedlingstjänster för
”enbart vidarebefordran”, cachelagring och värdtjänster, exempelvis nätleverantörer,
sökmotorer, webbläsare, bloggplattformar, onlineforum, videodelningsplattformar, sociala
medier osv.,

-

förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter,

-

direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot
konsumenter på den inre marknaden,

-

direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam, och

-

I.

rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna om proportionalitet hos åtgärder som är utformade för att begränsa tillgången
till och spridningen av skadligt innehåll.
SYFTEN

Syftet med denna kod är att identifiera de åtgärder som parterna skulle kunna vidta för att ta itu
med utmaningar avseende desinformation.
I linje med kommissionens meddelande erkänner de parter som har undertecknat uppförandekoden
att det är av största vikt att åtgärderna ska ha följande mål:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

Inbegripa skyddsåtgärder mot desinformation.
Förbättra kontrollen av reklamplacering för att minska intäkterna för
desinformationens upphovsmakare.
Säkerställa öppenhet om politisk och sakfrågebaserad reklam, även i syfte att
användarna ska förstå varför en viss annons har riktats till dem.
Införa och främja rimliga politiska åtgärder mot falska uppgifter.
Intensifiera och demonstrera effektiviteten hos arbetet med att stänga falska konton
och inrätta tydliga markeringssystem och regler för bottar och se till att deras
verksamhet inte kan förväxlas med mänsklig interaktion.
Intensifiera och kommunicera om effektiviteten hos arbetet med att säkerställa
tjänsternas integritet med hänsyn till konton vars syfte och avsikt är att sprida
desinformation, enligt närmare uppgifter som har bedömts och fastställts av den
relevanta parten, och i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna, den grundläggande rättigheten till anonymitet och
pseudonymitet samt proportionalitetsprincipen.
I enlighet med artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och
principen om åsiktsfrihet, investera i tekniska sätt att i tillämpliga fall prioritera
relevant, giltig, korrekt och tillförlitlig information vid sökning, i webbflöden och i
andra automatiskt rangordnade distributionskanaler. Trots detta bör parterna
varken tvingas av myndigheter eller anta frivilliga strategier för att radera eller
förhindra tillträde till innehåll som i övrigt är lagligt eller meddelanden enbart på
grundval av att de tros vara ”falska”.
Säkerställa öppenhet i syfte att användarna ska förstå varför en viss politisk eller
sakfrågebaserad annons har riktats till dem, och även genom indikatorer för
innehållskällors tillförlitlighet, medieägarskap och/eller kontrollerad identitet.
Minska desinformationens synlighet genom att göra det lättare att hitta tillförlitligt
innehåll.
Överväga att utrusta användarna med verktyg som möjliggör en skräddarsydd och
interaktiv onlineupplevelse, för att göra det lättare att upptäcka innehåll och få
tillgång till olika nyhetskällor

(xi)

som representerar olika synpunkter och även erbjuda lättillgängliga verktyg för att
rapportera desinformation.
Vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra tillgång till uppgifter för faktagranskning
och forskningsverksamhet i enlighet med integritetskraven och samarbeta genom
att tillhandahålla relevanta uppgifter om hur deras tjänster fungerar, inbegripet
uppgifter för oberoende utredning av akademiska forskare och allmän information
om algoritmer.

Denna kod ska inte påverka tillämpningen av andra initiativ som syftar till att bekämpa
desinformation på plattformar.
Denna kod har överenskommits i god tro mellan parterna, på grundval av en rättvis och ärlig
representation av deras avsikter. För att ge en mer heltäckande förståelse av koden inleds
beskrivningen av de åtaganden som anges i följande punkt med en detaljerad förklaring av ändamål
och sammanhang för varje grupp av åtaganden på de fem områden som omfattas av koden.
II.
II.A.

ÅTAGANDEN
Granskning av reklamplaceringar

av följande skäl:
-

-

-

-

-

Parterna betonar de mål som anges i meddelandet och med beaktande av att den
kommersiella aspekten endast är en av flera aspekter av desinformation bekräftar
parterna behovet av att ”[a]vsevärt förbättra kontrollen av reklamplacering, i synnerhet
för att minska intäkterna för desinformationens upphovsmakare”.[8]
De relevanta parterna ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att tillämpa policyer
och rutiner, och inte ta emot betalning från, eller på något annat sätt främja, konton och
webbplatser som konsekvent tillhandahåller vilseledande information om sig själva.
Parterna medger att alla parter som är delaktiga i inköp och försäljning av
internetreklam och tillhandahållande av reklamrelaterade tjänster behöver arbeta
tillsammans för att förbättra öppenheten i hela reklamekosystemet online och därmed
effektivt granska, kontrollera och begränsa placering av reklam på konton och
webbplatser som tillhör desinformationens upphovsmakare.
För att undvika felplacering av reklam på webbplatser med desinformation krävs det att
varumärkesvårdande verktyg som redan används i stor utsträckning förfinas ytterligare
för att man ska kunna fortsätta att framgångsrikt hantera denna utmaning, med hänsyn
till innehållets karaktär.[9]
Parterna medger att indikatorer på tillförlitlighet och information från
faktagranskningsorganisationer och det nya oberoende nätverket av faktagranskare vars
upprättande underlättas av kommissionen kan bidra med ytterligare uppgifter om
desinformationens upphovsmakare.

De parter som har undertecknat denna kod åtar sig således följande:

1. De relevanta parterna åtar sig att införa policyer och rutiner för att störa ut reklam och
ekonomiska incitament för berörda beteenden, som exempelvis att lämna vilseledande
väsentlig information om sig själv eller om syftet med ens egendom. Dessa policyer och
rutiner kan omfatta exempelvis inskränkning av reklamtjänster eller begränsning av
betald placering och kan komma att införas i partnerskap med
faktagranskningsorganisationer. Sådana policyer och rutiner kan, när så behövs,
(a) främja och/eller omfatta användning av varumärkesvårdande verktyg och
kontrollverktyg,
(b) möjliggöra engagemang med tredjepartskontrollföretag,
(c) hjälpa och/eller möjliggöra för annonsörer att bedöma strategier för inköp av
media samt anseenderisker online,
(d) ge annonsörer nödvändig tillgång till kundspecifika konton för att hjälpa dem att
övervaka placeringen av reklam och fatta beslut om var annonser ska placeras.
II.B.

Politisk reklam och sakfrågebaserad reklam

av följande skäl:
-

Parterna instämmer i kommissionens uppmaning att betona vikten av att säkerställa
öppenheten om politisk och sakfrågebaserad reklam.
Sådan öppenhet bör även säkerställas för att användarna ska förstå varför en viss
annons har riktats till dem.
Parterna vidkänner att strategier som utarbetats för sakfrågebaserad reklam bör
avspegla den europeiska marknaden för politisk och sakfrågebaserad reklam och beakta
kommissionens rekommendation om nätverk för valsamarbete, insyn på nätet, skydd
mot cyberincidenter och bekämpning av desinformationskampanjer i samband med val
till Europaparlamentet.

De parter som har undertecknat denna kod åtar sig således följande:
2. Parterna åtar sig att fortsätta uppfylla det krav som fastställts i EU-lagstiftning och
nationell lagstiftning, och som anges i självreglerande koder,[10] på att all reklam ska vara
tydligt särskiljbar från redaktionellt material, inbegripet nyheter, oavsett form och
oavsett vilket medium som används. När en annons visas i ett medium som innehåller
nyheter eller redaktionellt material bör den presenteras på ett sådant sätt att den tydligt
framstår som ett betalt meddelande eller märkas som ett sådant.
3. De relevanta parterna åtar sig att möjliggöra offentlig insyn i politisk reklam (detta
definieras som reklam i vilken det förespråkas för eller emot ett val av en kandidat eller
godkännande av folkomröstningar i nationella val och val till Europaparlamentet), vilket
skulle kunna inbegripa sponsorns faktiska identitet och spenderade belopp.
4. De relevanta parterna åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att utveckla strategier för
offentlighet och öppenhet kring sakfrågebaserad reklam. Sådana åtgärder kommer att
omfatta utarbetandet av en arbetsdefinition av sakfrågebaserad reklam som inte
begränsar rapportering om politiska diskussioner och publicering av politiska åsikter
samt utesluter kommersiell

reklam. Med tanke på konsekvenserna när det gäller yttrandefrihet uppmuntrar parterna
till engagemang med sakkunniga berörda parter för att undersöka strategier som gör det
möjligt att uppnå öppenhet samtidigt som de grundläggande rättigheterna upprätthålls.
Arbetet med att utarbeta denna definition ska inte inkräkta på de områden som täcks av
självreglerande reklamorganisationer.
II.C.

Tjänsternas integritet

av följande skäl:
-

-

-

I enlighet med kommissionens meddelande erkänner parterna vikten av att
”[i]ntensifiera och demonstrera effektiviteten hos arbetet med att stänga falska konton”
liksom vikten av att ”[i]nrätta tydliga markeringssystem och regler för bottar och se till
att deras verksamhet inte kan förväxlas med mänsklig interaktion”.[11]
De relevanta parterna instämmer i att det är viktigt att sörja för att onlinetjänster
inbegriper och främjar skyddsåtgärder mot desinformation.
De relevanta parterna betonar ett pågående åtagande som innebär att de, innan nya
tjänster lanseras, överväger att införa och främja skyddsåtgärder mot falska uppgifter.
De relevanta parterna överväger att granska befintliga tjänster för att säkerställa att
sådana skyddsåtgärder även har införts, så långt det är möjligt.
De relevanta parterna bör intensifiera och demonstrera effektiviteten hos arbetet med
att säkerställa tjänsternas integritet med hänsyn till konton vars syfte och avsikt är att
sprida desinformation, vars närmare uppgifter bör bedömas och fastställas av den
relevanta parten.
I enlighet med artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna[12] bör det
inte vara förbjudet för parterna att tillåta anonym eller pseudonym användning av
konton och tjänster.

De parter som har undertecknat denna kod åtar sig således följande:
5. De relevanta parterna åtar sig att införa tydliga policyer i fråga om identitet och missbruk
av nätrobotar i deras tjänster och att genomdriva dessa policyer inom EU. Sådana
åtgärder kan inbegripa några av de åtgärder som anges i bilaga 2 till denna kod.
6. De relevanta parterna åtar sig att införa policyer om vad som utgör otillåten användning
av automatiska system och att göra denna policy tillgänglig för allmänheten på
plattformen samt tillgänglig för EU-användare.
II.D.

Egenmakt för konsumenterna

av följande skäl:
-

I enlighet med artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna[13] och
principen om åsiktsfrihet bör parterna varken tvingas av myndigheter eller anta frivilliga
strategier för att radera eller förhindra tillträde till innehåll eller meddelanden som i
övrigt är lagliga enbart på grundval av att de tros vara ”falska”.

-

-

-

-

-

De parter som har undertecknat denna kod erkänner vikten av att minska
desinformationens synlighet genom att göra det lättare att hitta tillförlitligt innehåll och
beakta att användarna bör utrustas med verktyg som möjliggör en skräddarsydd och
interaktiv onlineupplevelse, för att göra det lättare att upptäcka innehåll och få tillgång
till olika nyhetskällor som representerar olika synpunkter, och erbjudas lättillgängliga
verktyg för att rapportera desinformation, såsom anges i meddelandet.
De relevanta parterna bör investera i tekniska sätt att i tillämpliga fall prioritera relevant,
giltig och tillförlitlig information vid sökning, i webbflöden och i andra automatiskt
rangordnade distributionskanaler.
De parter som har undertecknat denna kod framhåller att öppenhet bör säkerställas i
syfte att användarna ska förstå varför en viss politisk eller sakfrågebaserad annons har
riktats till dem.
Sådan öppenhet bör avspegla betydelsen av att underlätta bedömning av innehåll
genom indikatorer för innehållskällors tillförlitlighet, medieägarskap och kontrollerad
identitet. Dessa indikatorer bör vara baserade på objektiva kriterier och godkända av
nyhetsmedieorganisationer, i linje med journalistikens principer och processer.
Parterna vidkänner det pågående lagstiftningsarbetet för att utarbeta standarder för
öppenhet om de huvudsakliga parametrarna för rangordning som omfattas av utkastet
till förordningen om plattform-till-företag, det arbete som utförs av EU:s expertgrupp för
artificiell intelligens samt EU:s konsumentregelverk.

De parter som har undertecknat denna kod åtar sig således följande:
7. De relevanta parterna åtar sig att investera i produkter, teknik och program såsom de
som anges i bilaga 2 för att hjälpa människor att fatta välgrundade beslut när de stöter
på vad som kan vara falska nyheter på nätet, bland annat genom att stödja insatser för
att utveckla och införa effektiva indikatorer på tillförlitlighet i samarbete med
nyhetsekosystemet.
8. De relevanta parterna åtar sig att investera i tekniska sätt att i tillämpliga fall prioritera
relevant, giltig och tillförlitlig information vid sökning, i webbflöden och i andra
automatiskt rangordnade distributionskanaler.
9. De relevanta parterna åtar sig att investera i funktioner och verktyg som gör det lättare
att hitta olika perspektiv på ämnen av allmänt intresse.
10. Parterna åtar sig att ingå partnerskap med det civila samhället, det allmänna,
utbildningsinstitutioner och andra berörda parter för att stödja insatser som syftar till att
förbättra kritiskt tänkande och mediekunskap i den digitala miljön.
11. Parterna åtar sig att främja spridningen på marknaden av verktyg som hjälper
konsumenterna att förstå varför de ser en viss annons.
II.E.

Egenmakt för forskarna

av följande skäl:

-

I enlighet med rapporten från högnivåexpertgruppen och meddelandet erkänner de
parter som har undertecknat denna kod vikten av att vidta nödvändiga åtgärder för att
möjliggöra tillgång till uppgifter för faktagranskning och forskningsverksamhet i enlighet
med integritetskraven och att samarbeta genom att tillhandahålla relevanta uppgifter
om hur deras tjänster fungerar, inbegripet uppgifter för oberoende utredning av
akademiska forskare och allmän information om algoritmer.[14]

De parter som har undertecknat denna kod åtar sig således följande:
12. De relevanta parterna åtar sig att stödja oberoende, seriösa satsningar på att spåra
desinformation och förstå dess inverkan, inbegripet det oberoende nätverk av
faktagranskare vars upprättande underlättas av kommissionen. Detta kommer att
omfatta delande av skyddade dataset och inledande av gemensam
forskningsverksamhet, eller andra typer av partnerskap, med akademiker och
civilsamhällets organisationer, om så är relevant och möjligt.
13. De relevanta parterna åtar sig att inte förbjuda eller motverka seriös forskning om
desinformation och politisk reklam på plattformarna.
14. De relevanta parterna åtar sig att uppmuntra forskning om desinformation och politisk
reklam.
15. De relevanta parterna åtar sig att sammankalla ett årligt evenemang för att främja
diskussioner mellan forskare, faktagranskare och medlemmar av värdekedjan.
III.

MÄTNING OCH ÖVERVAKNING AV KODENS EFFEKTIVITET

Följande uppsättning viktiga resultatindikatorer ska tillämpas för de relevanta parterna med
avseende på deras respektive åtaganden.
16. De relevanta parterna åtar sig att utarbeta en årlig beskrivning av deras arbete med att
bekämpa desinformation i form av en rapport som är tillgänglig för allmänheten och som
kan granskas av tredje part. Rapporten kan omfatta detaljerade uppgifter om alla
eventuella åtgärder som vidtagits och de framsteg som gjorts av parterna för att
förbättra öppenheten när det gäller desinformation, exempelvis de följande:
a. Policyer och genomförandeåtgärder för att begränsa ekonomiska möjligheter för
tillhandahållare av desinformation, i enlighet med åtagande nr 1 ovan.
b. Åtgärder för att öka konsumenters förmåga att upptäcka fall av politisk reklam, i
enlighet med åtagandena i punkt II.B. ovan.
c. Åtgärder för att integrera och införa policyer avseende tjänsternas integritet i
samband med desinformation, i enlighet med åtagandena i punkt II.C. ovan.
d. Åtgärder för att utrusta konsumenterna med produkter, verktyg, teknik och
program, i enlighet med åtagandena i punkt II.D. ovan.

17.

18.

19.

20.

21.

IV.

e. Mätning av konsumenternas medvetenhet/oro när det gäller desinformation, i
enlighet med åtagandena i punkt II.D.
f. Åtgärder för att utrusta människor med verktyg för att hitta olika perspektiv på
ämnen av allmänt intresse, i enlighet med åtagande nr 9 ovan.
g. Åtgärder för att förbättra möjligheten för forskare och grupper i civilsamhället
att övervaka den politiska reklamens räckvidd och omfattning, i enlighet med
åtagandet i punkt II.E ovan.
h. Insatser för att utbilda människor i kritiskt tänkande och digital
mediekompetens, i enlighet med åtagande nr 10 ovan.
i. Insatser av relevanta parter för att stödja seriösa efterforskningar och/eller
nätverket av faktagranskare under ett visst år, i enlighet med åtagandena i punkt
II.E. ovan.
När det gäller annonsörer kommer annonsörsorganisationen World Federation of
Advertisers (WFA) att tillhandahålla aggregerad rapportering för att spåra och identifiera
de olika varumärkesvårdande åtgärder och policyer som tillämpas av
varumärkesinnehavare.
När det gäller reklambyråer kommer den europeiska branschorganisationen för reklam
(EACA) att tillhandahålla aggregerad rapportering för att spåra och identifiera de olika
varumärkesvårdande åtgärder och policyer som tillämpas av reklambyråer, däribland
främjande av relevanta verktyg, samarbete med tredjepartskontrollföretag samt
metoder för att bedöma strategier för inköp av media och fatta beslut om
reklamplaceringar med avseende på risken för desinformation online.
IAB Europe kommer att tillhandahålla aggregerad rapportering för att spåra och
identifiera olika varumärkesvårdande åtgärder och policyer som tillämpas av dess
medlemmar och medlemmar i europeiska nationella branschorganisationer för digitala
marknadsförare, vilket omfattar berörda parter från hela reklamekosystemet online.
Parterna åtar sig att välja ut en oberoende utomstående organisation som ska granska
de årliga självutvärderingar som parterna lämnat in och utvärdera de framsteg som
gjorts med åtagandena, vilket skulle omfatta redovisning av de åtaganden som
undertecknats.
I enlighet med åtagande nr 4 i punkt II.B. ska de relevanta parterna samarbeta med
kommissionen och andra viktiga berörda parter för att sträva efter att utarbeta en
arbetsdefinition, som kommer att ge information om de mest effektiva metoderna som
gör det möjligt att både uppnå öppenhet och upprätthålla de grundläggande
rättigheterna i syfte att göra betydelsefulla framsteg med att utveckla strategier för
offentlighet och öppenhet kring sakfrågebaserad reklam.
BEDÖMNINGSPERIOD

Undertecknandet av uppförandekoden kommer att följas av en bedömningsperiod på 12 månader,
under vilken parterna kommer att sammanträda regelbundet för att analysera dess framsteg,
genomförande och funktion. Parterna kommer att sammanträda efter bedömningsperiodens slut för
att utvärdera hur effektiv uppförandekoden är i förhållande till vart och ett av de åtaganden som
fastställs ovan. De kommer att diskutera kodens fortsättning och även, om så är lämpligt, diskutera
och föreslå uppföljningsåtgärder. Dessa uppföljningsåtgärder kan omfatta förändringar av hur
parternas insatser inom ramen för koden, samt kodens inverkan på desinformation, ska övervakas.
Resultaten av denna utvärdering kommer att sammanfattas i en rapport som ska innehålla slutsatser
om de relevanta parternas egna åtaganden och resultatindikatorer.

Efter bedömningsperiodens slut kommer parterna att sammanträda årligen för att genomföra en
översyn av koden och vidta ytterligare åtgärder, om så är nödvändigt. Parterna får sammanträda
oftare för att diskutera kodens funktion, om de anser det vara nödvändigt. Rapporter får utarbetas
för att granska kodens funktion och effektivitet.
Parterna är överens om att samarbeta med kommissionen i bedömningen av rapporteringen om
kodens funktion. Detta samarbete får omfatta att
- tillhandahålla lämplig information på begäran,
- informera kommissionen om att en part har undertecknat eller frånträtt koden,
- besvara kommissionens frågor och samråd,
- diskutera ovan nämnda bedömning och rapporter vid möten mellan
parterna, och
- bjuda in kommissionen till alla sådana möten.
V.

PARTER

Denna kod gäller endast för parterna. Ytterligare parter får när som helst underteckna koden.
Ansökande parter måste presentera sin verksamhet för de befintliga parterna och ange hur de avser
att uppfylla kraven i koden.
En part får när som helst frånträda koden eller specifika åtaganden inom ramen för koden, genom
att underrätta kommissionen och de övriga parterna. Ett sådant frånträde kommer inte att leda till
att koden upphör att gälla mellan de övriga parterna.
Varje part får när som helst informera de övriga parterna om att den anser att en part inte uppfyller
sina åtaganden inom ramen för koden, samt skälen till denna uppfattning. Parterna får besluta att
överväga frågan vid ett plenarsammanträde. Efter att ha hört den berörda parten och på objektiva
grunder ha dragit slutsatsen att denna part inte är villig att uppfylla sina åtaganden inom ramen för
koden får parterna, efter att ha undersökt alla rimliga lösningar, uppmana en sådan part att
frånträda koden. Parterna kommer att informera kommissionen om detta beslut.
Parterna får ange på sina webbplatser eller i kommersiella meddelanden eller andra typer av
meddelanden att de har undertecknat koden. De kan vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att
deras affärskontakter får kännedom om koden.

VI.

IKRAFTTRÄDANDE

Denna kod kommer att träda i kraft en månad efter att den undertecknats. Alla
eventuella ändringar av denna kod måste godkännas av alla parter.
Koden har en obestämd giltighetstid som avgörs av parternas avtal om att fortsätta genomföra
deras årliga översyn av koden.
Undertecknad i Bryssel den xx september 2018

[1]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=SV.

[2]

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fakenews-and-online-disinformation.
[3]

https://www.consilium.europa.eu/media/35957/28-euco-final-conclusions-sv.pdf.

[4]

Åtgärder som vidtas av Europeiska unionen, dess medlemsstater och andra relevanta berörda
aktörer bör begränsa förekomsten och effekterna av desinformation online och måste vidtas inom
den rättsliga ram som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Yttrandefrihet fastställs i artikel 11 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 10 i
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och fungerar som ett ovärderligt verktyg för
sunt beslutsfattande i fria och demokratiska samhällen. Yttrandefriheten gäller tryckta medier,
etermedier och onlinemedier och omfattar rätten att ha åsikter och att ta emot och sprida uppgifter
och tankar ”utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser” samt de
värden som genomsyrar och följer av mediefrihet och mediepluralism.
[5]

Meddelande, punkt 2.1.

[6]

Meddelande, punkt 1.

[7]

Se exempelvis punkt 3.1.1 i meddelandet, där kommissionen anger att alla åtgärder som vidtas för
att bekämpa desinformation ”strikt [bör] respektera yttrandefriheten och inbegripa skyddsåtgärder
som förhindrar missbruk, till exempel censur av kritiska, satiriska, avvikande eller chockerande
yttranden. De bör även strikt respektera kommissionens åtagande om ett öppet, säkert och
tillförlitligt internet”.
[8]

[9]

Meddelande, punkt 3.1.1.

Meddelandet Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi, https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=SV.

[10]

Exempelvis Internationella handelskammarens kod för reklam och marknadskommunikation
(https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-Code-of-Advertisingand-Marketing-2011-English.pdf) eller reklamuppförandekoder som tillämpas av självreglerande
organisationer på nationell nivå.
[11]

Meddelande, punkt 3.1.1.

[12]

Artikel 8 i Europakonventionen, ”Rätt till skydd för privat- och familjeliv”.

[13]

Artikel 10 i Europakonventionen, ”Yttrandefrihet”.

[14]

Rapporten från högnivåexpertgruppen.

