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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de 
werking van de eengemaakte markt verbeteren
(2020/2018(INL))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (richtlijn 
inzake elektronische handel)1,

– gezien Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers 
van onlinetussenhandelsdiensten2,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale 
inhoud en digitale diensten3,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van 
goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en 
tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG4,

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 
97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken)5,

– gezien Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging 
van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) 
nr. 305/20116, 

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 

1. PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
2. PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57.
3 PB L 136 van 22.5.2019, blz. 1.
4. PB L 136 van 22.5.2019, blz. 28.
5. PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
6 PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1.
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2006 betreffende diensten op de interne markt7,

– gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de interne markt 
voor e-handel8,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2017 over onlineplatforms en de digitale eengemaakte 
markt9,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 januari 2012 getiteld “Een coherent 
kader voor een groter vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische 
handel en onlinediensten” (COM(2011)0942),

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/334 van de Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud effectief te bestrijden10 en de mededeling van de 
Commissie van 28 september 2017 getiteld “De bestrijding van illegale online-inhoud: 
Naar een grotere verantwoordelijkheid voor onlineplatforms” (COM(2017)0555),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 april 
2018 getiteld “Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering” 
(COM/2018/0236), waarin wordt ingegaan op foute of misleidende informatie die wordt 
gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek 
opzettelijk te bedriegen, en die schade in het publieke domein kan veroorzaken,

– gezien het memorandum van overeenstemming over de verkoop van namaakgoederen 
via het internet van 21 juni 2016 en de evaluatie ervan in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité van 29 november 2017 getiteld “Een evenwichtig stelsel voor de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, in antwoord op de huidige 
maatschappelijke uitdagingen” (COM(2017)0707),

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s (ECON-VI/048) van 5 december 2019 
over een “Europees kader dat regelgevende oplossingen biedt voor de deeleconomie”,

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)11,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG12,

7. PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
8 PB C 50 E van 21.2.2012, blz. 1.
9. PB C 331 van 18.9.2018, blz. 135.
10. PB L 63 van 6.3.2018, blz. 50.
11 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
12. PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92.
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– gezien Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie)13,

– gezien Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 
betreffende de rechtsbescherming van databanken14, Richtlĳn 2001/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappĳ15 en Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)16,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een kmo-strategie 
voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien het Witboek van de Europese Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar “Politieke richtsnoeren 
voor de volgende Europese Commissie 2019-2024”,

– gezien de studie van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement getiteld 
“Mapping the cost of Non-Europe 2019-2024” (De kosten van een niet-verenigd Europa 
in kaart gebracht, 2019-2024), waaruit blijkt dat de potentiële winst van een voltooiing 
van de digitale eengemaakte markt voor diensten maar liefst 100 miljard EUR kan 
bedragen,

– gezien de studie van de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, 
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van het Europees Parlement, getiteld “The e-
commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market” (De richtlijn inzake 
elektronische handel als hoeksteen van de interne markt), waarin vier prioriteiten 
worden aangewezen ter verbetering van de richtlijn inzake elektronische handel,

– gezien de studies die door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, 
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit zijn opgesteld naar aanleiding van de workshop 
“E-commerce rules, fit for the digital age” (Regels voor de e-handel die geschikt zijn 
voor het digitale tijdperk) die werd georganiseerd door de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (IMCO),

13. PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
14 PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20.
15 PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.
16 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.



PE648.474v03-00 6/88 RR\1215317NL.docx

NL

– gezien de beoordeling van de Europese meerwaarde door de afdeling Europese 
Meerwaarde van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement die is opgenomen in 
de studie getiteld “Digital Services Act: European Added Value Assessment” 
(Wetgevingspakket inzake digitale diensten: beoordeling van de Europese meerwaarde),

– gezien het vademecum in verband met Richtlijn 98/48/EG tot instelling van een 
mechanisme voor transparantie in de regelgeving voor de diensten van de 
informatiemaatschappij,

– gezien de artikelen 47 en 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie cultuur en 
onderwijs, de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A9‑0181/2020),

A. overwegende dat elektronische handel een invloed heeft op het dagelijks leven van 
mensen, bedrijven en consumenten in de Unie en, indien er sprake is van een eerlijk en 
gereguleerd speelveld, een positieve bijdrage kan leveren om het potentieel van de 
digitale eengemaakte markt aan te boren, het consumentenvertrouwen te vergroten en 
nieuwkomers, waaronder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, nieuwe 
marktkansen te bieden met het oog op duurzame groei en banen;

B. overwegende dat Richtlijn 2000/31/EG (“de richtlijn inzake elektronische handel”) tot 
de meest succesvolle voorbeelden van Uniewetgeving behoort en vorm heeft gegeven 
aan de digitale eengemaakte markt zoals we die vandaag kennen; overwegende dat de 
richtlijn inzake elektronische handel twintig jaar geleden werd vastgesteld en dat in het 
wetgevingspakket inzake digitale diensten rekening moet worden gehouden met de 
snelle transformatie en uitbreiding van elektronische handel in al zijn vormen, met zijn 
grote verscheidenheid aan diverse opkomende diensten, producten, aanbieders en 
uitdagingen en talrijke sectorspecifieke wetgeving; overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (“het Hof”) zich sinds de vaststelling van de richtlijn 
inzake elektronische handel hierover heeft uitgesproken in een aantal arresten;

C. overwegende dat er in de lidstaten sprake is van versnippering wat de aanpak voor de 
bestrijding van illegale online-inhoud betreft; overwegende dat er voor de betrokken 
dienstverleners bijgevolg verschillende wettelijke voorschriften kunnen gelden, die 
uiteenlopen wat inhoud en toepassingsgebied betreft; overwegende dat er sprake lijkt te 
zijn van een gebrek aan handhaving en samenwerking tussen de lidstaten, alsook van 
uitdagingen wat het bestaande rechtskader betreft;

D. overwegende dat digitale diensten volledig in overeenstemming moeten zijn met de 
grondrechten, met name het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
bescherming van persoonsgegevens, non-discriminatie en vrijheid van meningsuiting en 
informatie, alsook met de beginselen van mediapluriformiteit en culturele 
verscheidenheid en met de rechten van het kind, zoals verankerd in de Verdragen en in 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”);
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E. overwegende dat de Commissie in haar mededeling getiteld “De digitale toekomst van 
Europa vormgeven” (COM(2020)0067) verklaart zich ertoe te verbinden om als 
onderdeel van het wetgevingspakket inzake digitale diensten nieuwe en herziene regels 
vast te stellen voor onlineplatforms en aanbieders van informatiediensten, het toezicht 
op het inhoudsbeleid van platforms in de Unie te versterken en de ex-anteregels verder 
te onderzoeken;

F. overwegende dat de COVID-19-pandemie nieuwe sociale en economische uitdagingen 
met zich heeft meegebracht die grote gevolgen hebben voor de burgers en de economie; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie tegelijkertijd de veerkracht van de sector 
elektronische handel aantoont, evenals het potentieel van de sector als motor om de 
Europese economie weer op gang te brengen; overwegende dat de pandemie ook 
ernstige tekortkomingen in het huidige regelgevingskader aan het licht heeft gebracht, 
met name wat het acquis inzake consumentenbescherming betreft; overwegende dat dit 
erop wijst dat er actie vereist is op het niveau van de Unie om de vastgestelde 
problemen op een meer coherente en gecoördineerde wijze aan te pakken en te 
voorkomen dat ze zich in de toekomst opnieuw voordoen;

G. overwegende dat de COVID-19-pandemie tevens heeft laten zien hoe kwetsbaar EU-
consumenten zijn voor misleidende handelspraktijken van malafide handelaren die 
online illegale producten verkopen die niet voldoen aan de veiligheidsregels van de 
Unie, alsook voor andere oneerlijke consumentenvoorwaarden; overwegende dat de 
COVID-19-uitbraak met name heeft aangetoond dat platforms en 
onlinetussenhandelsdiensten hun inspanningen moeten opvoeren om valse beweringen 
te detecteren en te verwijderen en de misleidende praktijken van malafide handelaren op 
consequente en gecoördineerde wijze aan te pakken, met name wat de onlineverkoop 
van vervalste medische apparatuur of gevaarlijke producten betreft; overwegende dat de 
Commissie ingenomen is met de aanpak van de platforms sinds de Commissie hen op 
23 maart 2020 heeft aangeschreven; overwegende dat er actie nodig is op het niveau 
van de Unie om deze misleidende praktijken op een meer coherente en gecoördineerde 
wijze aan te pakken en de consumenten te beschermen;

H. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten uitgebreide 
bescherming van de rechten van consumenten en gebruikers in de Unie moet 
waarborgen en dat het territoriale toepassingsgebied van het pakket bijgevolg moet 
worden uitgebreid tot de activiteiten van aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij die in derde landen gevestigd zijn, indien zij diensten aanbieden 
die onder het toepassingsgebied van het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
vallen die op consumenten of gebruikers in de Unie gericht zijn;

I. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten duidelijkheid moet 
scheppen over de aard van de digitale diensten die onder het toepassingsgebied van het 
pakket vallen, waarbij de horizontale aard van de richtlijn inzake elektronische handel 
moet worden behouden, en dat het pakket niet alleen op onlineplatforms van toepassing 
moet zijn, maar op alle aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij als 
omschreven in het recht van de Unie;

J. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten geen afbreuk mag doen 
aan Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming, 
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“AVG”) waarbij een rechtskader voor de bescherming van persoonsgegevens is 
vastgesteld, Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt, en Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie;

K. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten geen gevolgen mag 
hebben voor Richtlijn (EU) 2019/790 wat het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten betreft;

L. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten geen gevolgen mag 
hebben voor Richtlijn 2005/29/EG als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/2161, en 
evenmin voor Richtlijn (EU) 2019/770 en Richtlijn (EU) 2019/771 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten 
en overeenkomsten voor de verkoop van goederen, en Verordening (EU) 2019/1150 ter 
bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten;

M. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten geen afbreuk mag doen 
aan het kader dat is vastgesteld bij Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de 
interne markt;

N. overwegende dat bepaalde soorten illegale inhoud die aanleiding geven tot grote 
bezorgdheid reeds zijn gedefinieerd in het nationale en het Unierecht, zoals illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en dat deze niet opnieuw moeten worden gedefinieerd in het 
wetgevingspakket inzake digitale diensten;

O. overwegende dat grotere transparantie en het helpen van burgers bij het verwerven van 
vaardigheden inzake media- en digitale geletterdheid met betrekking tot de verspreiding 
van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitlatingen en desinformatie, alsook bij het 
ontwikkelen van een kritische blik, in combinatie met een versterking van 
onafhankelijke beroepsjournalistiek en kwaliteitsvolle media, zullen bijdragen tot de 
bevordering van gevarieerde en kwaliteitsvolle inhoud;

P. overwegende dat de WHOIS-databank een openbaar toegankelijke databank is die 
nuttig is gebleken voor het opzoeken van de eigenaar van een bepaalde domeinnaam op 
het internet en voor het terugvinden van de gegevens en de contactpersoon van elke 
domeinnaam;

Q. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten tot doel moet hebben 
rechtszekerheid en duidelijkheid te waarborgen, onder meer op de markt voor 
kortetermijnverhuur en in verband met mobiliteitsdiensten, door middel van de 
bevordering van transparantie en duidelijkere informatieverplichtingen;

R. overwegende dat de overeenkomst die de Commissie in maart 2020 heeft gesloten met 
bepaalde platforms uit de sector kortetermijnverhuur over het delen van gegevens 
ervoor zal zorgen dat lokale overheden in staat zullen zijn een beter inzicht te krijgen in 
de ontwikkeling van de deeleconomie, en dat deze een betrouwbare en voortdurende 
uitwisseling van data en beleidsvorming op basis van feiten mogelijk zal maken; 
overwegende dat er verdere stappen nodig zijn om voor onlineplatforms op het gebied 
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van kortetermijnverhuur een uitgebreider kader voor het delen van data op te zetten;

S. benadrukt dat de COVID-19-uitbraak ernstige gevolgen heeft gehad voor de toeristische 
sector van de Unie en heeft aangetoond dat het noodzakelijk is steun te blijven bieden 
voor samenwerking op het gebied van groene corridors om een goede werking van de 
toeleveringsketens van de Unie en het goederenverkeer via het vervoersnetwerk van de 
Unie te waarborgen;

T. overwegende dat de evoluerende ontwikkeling en het evoluerende gebruik van 
internetplatforms voor een brede waaier aan activiteiten, met inbegrip van commerciële 
activiteiten, vervoer en toerisme en het delen van goederen en diensten, de manieren 
hebben veranderd waarop gebruikers en bedrijven in wisselwerking treden met 
aanbieders van inhoud, handelaren en andere personen die goederen en diensten 
aanbieden; overwegende dat de digitale eengemaakte markt niet kan slagen zonder het 
vertrouwen van gebruikers in onlineplatforms die alle toepasselijke wetgeving en de 
legitieme belangen van gebruikers eerbiedigen; overwegende dat in een toekomstig 
regelgevingskader ook aandacht moet worden besteed aan intrusieve bedrijfsmodellen, 
waaronder gedragsmanipulatie en discriminerende praktijken, die grote nadelige 
gevolgen hebben voor de werking van de eengemaakte markt en de grondrechten van 
gebruikers;

U. overwegende dat de lidstaten zich moeten inzetten voor een betere toegang tot en 
grotere doeltreffendheid van hun rechterlijke instanties en rechtshandhavingssystemen 
in verband met het vaststellen van de onwettigheid van online-inhoud en in verband met 
de beslechting van geschillen betreffende het verwijderen of ontoegankelijk maken van 
inhoud;

V. overwegende dat de voorschriften van het wetgevingspakket inzake digitale diensten in 
de praktijk gemakkelijk toepasbaar moeten zijn voor aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij; overwegende dat onlinetussenpersonen via versleuteling of op 
andere wijze kunnen verhinderen dat derde partijen toegang krijgen tot inhoud, met 
inbegrip van de tussenpersonen die hostingdiensten aanbieden die de inhoud zelf 
opslaan;

W. overwegende dat illegale activiteiten op een doeltreffende manier kunnen worden 
teruggedrongen door nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen in staat te stellen te floreren 
en de digitale eengemaakte markt te versterken door het wegnemen van 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrij verkeer van digitale inhoud; 
overwegende dat belemmeringen, die voor versnipperde nationale markten zorgen, een 
rol spelen bij het ontstaan van de vraag naar illegale inhoud;

X. overwegende dat digitale diensten de consument directe en efficiënte middelen moeten 
aanreiken om op gebruiksvriendelijke, gemakkelijk identificeerbare en toegankelijke 
manier te communiceren, zoals e-mailadressen, elektronische contactformulieren, 
chatbots, instant messaging of een telefonisch terugbelsysteem, en moeten waarborgen 
dat de informatie met betrekking tot die communicatiemiddelen op duidelijke, 
begrijpelijke en, indien mogelijk, uniforme wijze toegankelijk is voor de consumenten 
en dat verzoeken van consumenten worden doorgestuurd tussen de verschillende 
onderliggende digitale diensten van de aanbieder van digitale diensten;
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Y. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet waarborgen dat 
consumenten het recht hebben te worden geïnformeerd wanneer een dienst op artificiële 
intelligentie (AI) is gebaseerd of indien voor een dienst gebruik wordt gemaakt van 
geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten of instrumenten voor machinaal leren of 
voor geautomatiseerde inhoudsherkenning; overwegende dat het wetgevingspakket 
inzake digitale diensten de mogelijkheid moet bieden het gebruik van geautomatiseerde 
personalisatie te weigeren, te beperken of aan de eigen behoeften aan te passen, met 
name als het gaat om rangschikkingen, en dat het wetgevingspakket meer bepaald de 
mogelijkheid moet bieden inhoud te zien in een volgorde waarop geen contentcuratie is 
toegepast en gebruikers meer controle te geven over de manier waarop inhoud wordt 
gerangschikt;

Z. overwegende dat de bescherming van persoonsgegevens waarop geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen worden toegepast reeds aan bod komt in onder meer de AVG, 
en dat het niet de bedoeling is dergelijke maatregelen te herhalen of te wijzigen in het 
wetgevingspakket inzake digitale diensten;

AA. overwegende dat de Commissie moet waarborgen dat in het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten de mensgerichte benadering van artificiële intelligentie wordt 
behouden, in overeenstemming met de bestaande regels inzake het vrij verkeer van 
diensten op basis van AI, met inachtneming van de fundamentele waarden en 
grondrechten als verankerd in de Verdragen;

AB. overwegende dat de nationale toezichthoudende autoriteiten, indien dit op grond van het 
Unierecht is toegestaan, toegang moeten hebben tot de softwaredocumentatie en 
datasets van te beoordelen algoritmen;

AC. overwegende dat de concepten van transparantie en verklaarbaarheid van algoritmen 
inhouden dat de informatie die aan de gebruiker wordt verstrekt, wordt gepresenteerd in 
een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, in 
duidelijke en eenvoudige taal;

AD. overwegende dat het belangrijk is maatregelen vast te stellen om doeltreffende 
handhaving en doeltreffend toezicht te waarborgen; overwegende dat de naleving van 
die bepalingen moet worden versterkt door middel van doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties, met inbegrip van het opleggen van evenredige boetes;

AE. overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten de rechten van alle 
gebruikers in evenwicht moet brengen en maatregelen moet omvatten die niet zodanig 
zijn geformuleerd dat zij het ene legitieme belang boven het andere plaatsen en moet 
verhinderen dat maatregelen worden gebruikt als offensief instrument in conflicten 
tussen bedrijven of sectoren;

AF. overwegende dat het ex-antemechanisme voor de interne markt moet worden toegepast 
wanneer het mededingingsrecht alleen ontoereikend is om vastgestelde gevallen van 
marktfalen adequaat aan te pakken;

AG. overwegende dat de in het kader van het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
voorgestelde wetgevingsmaatregelen empirisch onderbouwd moeten zijn; overwegende 
dat de Commissie een grondige effectbeoordeling moet uitvoeren op basis van relevante 
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gegevens, statistieken, analyses en studies in verband met de verschillende beschikbare 
opties; overwegende dat de effectbeoordeling ook een beoordeling en analyse moet 
omvatten van onveilige en gevaarlijke producten die via onlinemarktplaatsen worden 
verkocht; overwegende dat in de effectbeoordeling ook rekening moet worden 
gehouden met de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-crisis en met de resoluties 
van het Europees Parlement; overwegende dat het wetgevingspakket inzake digitale 
diensten vergezeld moet gaan van uitvoeringsrichtsnoeren;

Algemene beginselen

1. is verheugd over de verbintenis van de Commissie om een voorstel voor een 
wetgevingspakket inzake digitale diensten in te dienen, bestaande uit een voorstel tot 
wijziging van de richtlijn inzake elektronische handel en een voorstel voor ex-anteregels 
met betrekking tot systeemrelevante marktdeelnemers die als poortwachter fungeren, op 
grond van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU); verzoekt de Commissie dit pakket in te dienen op basis van artikel 53, lid 1, 
en de artikelen 62 en 114 van het VWEU volgens de aanbevelingen die in de bijlage bij 
deze resolutie zijn geformuleerd, en hierbij uit te gaan van een grondige 
effectbeoordeling die informatie over de financiële gevolgen van de voorstellen moet 
omvatten en die gebaseerd is op relevante gegevens, statistieken en analyses;

2. erkent het belang van het bij de richtlijn inzake elektronische handel vastgestelde 
rechtskader voor de ontwikkeling van onlinediensten in de Unie, en is van mening dat 
de beginselen die de wetgevers aan het einde van de jaren 1990 hebben gehanteerd bij 
het reguleren van aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij nog steeds 
geldig zijn en moeten worden gebruikt bij het opstellen van toekomstige voorstellen; 
beklemtoont dat de door de richtlijn inzake elektronische handel geboden 
rechtszekerheid kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) de kans heeft gegeven 
hun activiteiten uit te breiden en gemakkelijker over grenzen heen actief te zijn;

3. is van mening dat alle buiten de Unie gevestigde aanbieders van digitale diensten zich 
moeten houden aan de regels van het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
wanneer hun diensten gericht zijn op de Unie, om te zorgen voor een gelijk speelveld 
voor aanbieders van digitale diensten uit Europa en uit derde landen; verzoekt de 
Commissie bovendien te beoordelen of er een risico bestaat op vergeldingsmaatregelen 
door derde landen, en tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de wijze waarop het 
Unierecht van toepassing is op dienstverleners uit derde landen die zich richten op de 
markt van de Unie;

4. onderstreept dat de internemarktclausule, door middel waarvan toezicht door de lidstaat 
van herkomst en de verplichting voor de lidstaten om het vrije verkeer van diensten van 
de informatiemaatschappij te waarborgen tot stand zijn gebracht, een centrale rol heeft 
gespeeld bij de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt; benadrukt dat de 
resterende ongerechtvaardigde en onevenredige belemmeringen voor het aanbieden van 
digitale diensten moeten worden aangepakt, zoals complexe administratieve procedures, 
dure beslechting van grensoverschrijdende geschillen en toegang tot informatie over de 
relevante regelgevingsvoorschriften, onder meer in verband met belastingen, en dat er 
tevens voor moet worden gezorgd dat er geen nieuwe ongerechtvaardigde en 
onevenredige belemmeringen worden opgeworpen;
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5. merkt op dat de lidstaten op grond van de regels van de Unie inzake het vrije verkeer 
van diensten maatregelen kunnen nemen ter bescherming van legitieme doelstellingen 
van algemeen belang, zoals de bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid, 
de openbare veiligheid, consumentenbescherming, de bestrijding van het tekort aan 
huurwoningen en het voorkomen van belastingontduiking en -ontwijking, op 
voorwaarde dat die maatregelen in overeenstemming zijn met de beginselen van non-
discriminatie en evenredigheid;

6. is van mening dat de belangrijkste beginselen van de richtlijn inzake elektronische 
handel, zoals de internemarktclausule, de vrijheid van vestiging, vrije dienstverrichting 
en het verbod om een algemene toezichtverplichting op te leggen, moeten worden 
behouden; onderstreept dat het beginsel “wat offline illegaal is, is dat ook online”, 
evenals de beginselen van consumentenbescherming en veiligheid van de gebruiker, 
ook in het toekomstige regelgevingskader leidende beginselen moeten vormen;

7. wijst op het belang van deeleconomieplatforms, onder meer in de sectoren vervoer en 
toerisme, waarop diensten worden aangeboden door zowel particulieren als 
beroepsbeoefenaars; verzoekt de Commissie om na raadpleging van alle betrokken 
partijen stappen te ondernemen voor de ontwikkeling van een uitgebreider kader voor 
het delen van niet-persoonsgebonden gegevens en voor coördinatie tussen platforms en 
nationale, regionale en lokale autoriteiten, met als voornaamste doel beste praktijken te 
delen en een reeks informatieverplichtingen vast te stellen, in overeenstemming met de 
EU-datastrategie;

8. merkt op dat de gegevensbeschermingsregeling sinds de vaststelling van de richtlijn 
inzake elektronische handel aanzienlijk is geactualiseerd, en benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten een sterk toekomstbestendig wetgevingskader vereist 
om persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer te beschermen; benadrukt in dit 
verband dat aanbieders van digitale diensten moeten voldoen aan de voorschriften van 
het Unierecht inzake gegevensbescherming, namelijk de AVG en Richtlijn 2002/58/EG 
(“de e-privacyrichtlijn”), die momenteel wordt herzien, alsook aan het brede kader van 
de grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, waardigheid en non-
discriminatie, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, en dat zij de 
beveiliging en veiligheid van hun systemen en diensten moeten waarborgen;

9. is van mening dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten het vertrouwen van de 
consument moet waarborgen en duidelijk moet vaststellen dat het consumentenrecht en 
voorschriften inzake productveiligheid moeten worden nageleefd, teneinde 
rechtszekerheid te waarborgen; wijst erop dat in het wetgevingspakket inzake digitale 
diensten bijzondere aandacht moet worden besteed aan gebruikers met een handicap en 
dat de toegankelijkheid van diensten van de informatiemaatschappij moet worden 
gegarandeerd; verzoekt de Commissie dienstverleners te stimuleren om technische 
hulpmiddelen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat diensten van de 
informatiemaatschappij daadwerkelijk toegankelijk zijn voor personen met een 
handicap, zodat zij deze diensten kunnen gebruiken en er de voordelen van kunnen 
benutten;

10. benadrukt dat de horizontale benadering van de richtlijn inzake elektronische handel 
moet worden gehandhaafd; benadrukt dat een uniforme aanpak niet geschikt is om alle 
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nieuwe uitdagingen in het huidige digitale landschap aan te pakken en dat de diversiteit 
van actoren en online aangeboden diensten een op maat gesneden regelgevingsaanpak 
vereist; beveelt aan een onderscheid te maken tussen economische en niet-economische 
activiteiten en tussen verschillende soorten door platforms gehoste digitale diensten, in 
plaats van de nadruk te leggen op het soort platform; is in dit verband van mening dat er 
in toekomstige wetgevingsvoorstellen naar moet worden gestreefd te waarborgen dat 
nieuwe Unieverplichtingen voor aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij 
evenredig en duidelijk van aard zijn;

11. herinnert eraan dat voor een groot aantal wetgevings- en bestuurlijke besluiten alsook 
contractuele betrekkingen gebruik wordt gemaakt van de definities en regels van de 
richtlijn inzake elektronische handel en dat wijzigingen hiervan dan ook grote gevolgen 
zullen hebben;

12. benadrukt dat een voorspelbaar, toekomstbestendig, duidelijk en alomvattend kader op 
Unieniveau en eerlijke concurrentie van cruciaal belang zijn om de groei van alle 
Europese ondernemingen, met inbegrip van kleinschalige platforms, kmo’s (waaronder 
micro-ondernemingen), ondernemers en start-ups te bevorderen, om het 
grensoverschrijdend aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij te 
stimuleren, om fragmentatie van de markt weg te werken en om Europese 
ondernemingen een gelijk speelveld te bieden dat hen in staat stelt de voordelen van de 
markt voor digitale diensten ten volle te benutten en concurrerend te zijn op mondiaal 
niveau;

13. onderstreept dat het toekomstige internemarktinstrument inzake ex-anteregels voor 
systeemrelevante platforms en het aangekondigde nieuwe mededingingsinstrument dat 
bedoeld is om lacunes in het mededingingsrecht aan te pakken, moeten worden 
behouden als afzonderlijke rechtsinstrumenten;

14. herinnert eraan dat de richtlijn inzake elektronische handel op technologisch neutrale 
wijze is opgesteld om ervoor te zorgen dat de tekst niet achterhaald wordt door 
technologische ontwikkelingen die het gevolg zijn van het snelle tempo van innovatie in 
de IT-sector, en benadrukt dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
toekomstbestendig moet blijven en toepasbaar moet blijven op de opkomst van nieuwe 
technologieën die van invloed zijn op de digitale eengemaakte markt; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat eventuele herzieningen technologieneutraal blijven, 
teneinde duurzame voordelen voor bedrijven en consumenten te waarborgen;

15. is van mening dat er behoefte is aan een gelijk speelveld op de interne markt tussen de 
platformeconomie en de offline-economie, op grond van gelijke rechten en plichten 
voor alle belanghebbende partijen, zowel consumenten als ondernemingen; meent dat 
de kwestie van platformwerkers niet via het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
mag worden aangepakt; is bijgevolg van mening dat sociale bescherming en de sociale 
rechten van werknemers, met inbegrip van platformwerkers of werknemers in de 
deeleconomie, naar behoren moeten worden aangepakt in een afzonderlijk instrument, 
teneinde een adequaat en alomvattend antwoord te bieden op de uitdagingen van de 
digitale economie van vandaag;

16. meent dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet berusten op de 
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gemeenschappelijke waarden van de Unie die de rechten van burgers beschermen, en 
gericht moet zijn op het stimuleren van de totstandbrenging van een rijk en divers 
online-ecosysteem met een uitgebreid gamma van onlinediensten, een gunstig digitaal 
klimaat, transparantie en rechtszekerheid, teneinde het volledige potentieel van de 
digitale eengemaakte markt te kunnen aanboren;

17. is van mening dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten een kans biedt voor de 
Unie om de digitale economie niet alleen vorm te geven op Unieniveau, maar ook een 
normstellende rol te spelen voor de rest van de wereld;

Grondrechten en fundamentele vrijheden

18. merkt op dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij, en met name 
onlineplatforms en socialenetwerksites, beschikken over een verreikend vermogen om 
een breder publiek, gedrag, meningen en praktijken te bereiken en te beïnvloeden, met 
inbegrip van kwetsbare groepen als minderjarigen, en dat zij het Unierecht inzake de 
bescherming van gebruikers, hun gegevens en de samenleving in het algemeen moeten 
naleven;

19. wijst erop dat recente schandalen in verband met het verzamelen en verkopen van data, 
zoals Cambridge Analytica, nepnieuws, desinformatie, manipulatie van kiezers en een 
hele reeks andere schadelijke onlinepraktijken (van haatzaaiende uitlatingen tot het 
uitzenden van terroristische daden) hebben aangetoond dat het noodzakelijk is te 
werken aan een betere handhaving en nauwere samenwerking tussen de lidstaten om 
inzicht te krijgen in de voordelen en tekortkomingen van de bestaande regels en de 
bescherming van de grondrechten online te versterken;

20. herinnert er in dit verband aan dat sommige bestaande regelingen voor zelfregulering en 
coregulering, zoals de praktijkcode van de Unie betreffende desinformatie, hebben 
bijgedragen tot het structureren van een dialoog met platforms en 
regelgevingsautoriteiten; stelt voor dat onlineplatforms doeltreffende en passende 
waarborgen moeten bieden, met name om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig, evenredig 
en niet-discriminerend te werk gaan en om te voorkomen dat onopzettelijk inhoud 
wordt verwijderd die niet illegaal is; merkt op dat dergelijke maatregelen niet mogen 
leiden tot verplichte filtering van de inhoud bij het uploaden, hetgeen niet strookt met 
het verbod om algemene toezichtverplichtingen op te leggen; stelt voor om maatregelen 
ter bestrijding van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitlatingen en desinformatie 
regelmatig te evalueren en verder te ontwikkelen;

21. wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is de vrijheid van meningsuiting, informatie en 
mening te waarborgen en ervoor te zorgen dat we beschikken over een vrij en divers 
pers- en medialandschap, mede met het oog op de bescherming van onafhankelijke 
journalistiek; wijst nadrukkelijk op de bescherming en bevordering van de vrijheid van 
meningsuiting en van het kunnen beschikken over een verscheidenheid aan meningen, 
informatie, pers en vormen van artistieke en culturele expressie;

22. benadrukt dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten de vrijheden van de interne 
markt moet versterken en de grondrechten en beginselen die zijn vastgelegd in het 
Handvest moet waarborgen; benadrukt dat de grondrechten van consumenten en 
gebruikers, met inbegrip van de rechten van minderjarigen, moeten worden beschermd 
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tegen schadelijke onlinebedrijfsmodellen, waaronder digitale reclamepraktijken, alsook 
tegen gedragsmanipulatie en discriminerende praktijken;

23. benadrukt hoe belangrijk het is gebruikers beter in staat te stellen hun eigen 
grondrechten online af te dwingen; herhaalt dat aanbieders van digitale diensten het 
recht van hun gebruikers op overdraagbaarheid van gegevens moeten eerbiedigen en 
mogelijk maken zoals vastgesteld in het Unierecht;

24. wijst erop dat biometrische gegevens worden beschouwd als een bijzondere categorie 
van persoonsgegevens met specifieke verwerkingsvoorschriften; merkt op dat 
biometrische gegevens kunnen en in toenemende mate worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, hetgeen ongeacht de potentiële voordelen 
daarvan aanzienlijke risico’s en sterke inmenging inhoudt ten aanzien van het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op gegevensbescherming, met 
name wanneer dit gebeurt zonder de toestemming van de betrokkene, en ook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; doet een oproep om via het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten te waarborgen dat aanbieders van digitale diensten biometrische 
gegevens uitsluitend op het apparaat zelf opslaan, tenzij centrale opslag door de wet is 
toegestaan, gebruikers van digitale diensten altijd een standaard ingesteld alternatief te 
bieden voor het gebruik van biometrische gegevens voor de werking van een dienst, en 
de verplichting in te voeren om de klanten duidelijk te informeren over de risico’s van 
het gebruik van biometrische gegevens;

25. beklemtoont dat overheidsinstanties in de geest van de rechtspraak over 
communicatiemetadata uitsluitend toegang mogen krijgen tot de abonneegegevens en 
metadata van een gebruiker om met voorafgaande rechterlijke toestemming een 
onderzoek in te stellen naar verdachten van ernstige strafbare feiten; is er echter van 
overtuigd dat aanbieders van digitale diensten geen gegevens mogen bijhouden met het 
oog op rechtshandhaving, tenzij een onafhankelijke bevoegde overheidsinstantie in 
overeenstemming met het Unierecht rechtstreeks opdracht heeft gegeven tot het 
doelgericht bijhouden van de gebruikersgegevens van een persoon;

26. beklemtoont dat het noodzakelijk is doeltreffende end-to-endencryptie toe te passen op 
gegevens, omdat dit van essentieel belang is voor het vertrouwen in en de veiligheid op 
het internet en onbevoegde toegang van derden doeltreffend voorkomt;

Transparantie en consumentenbescherming

27. merkt op dat de COVID-19-pandemie het belang en de veerkracht van de sector 
elektronische handel heeft aangetoond, evenals het potentieel van de sector als motor 
om de Europese economie weer op gang te brengen, maar tegelijkertijd ook heeft laten 
zien hoe kwetsbaar EU-consumenten zijn voor misleidende handelspraktijken van 
malafide handelaren die online namaak-, illegale of onveilige producten verkopen en 
diensten aanbieden die niet voldoen aan de veiligheidsregels van de Unie of 
ongerechtvaardigde en oneerlijke prijsverhogingen of andere oneerlijke voorwaarden 
opleggen aan consumenten; benadrukt dat de handhaving van de regels van de Unie 
dringend moet worden opgevoerd en dat de consumentenbescherming moet worden 
verbeterd;

28. benadrukt dat dit probleem nog wordt verergerd door moeilijkheden bij het vaststellen 
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van de identiteit van frauduleuze zakelijke gebruikers, waardoor het voor consumenten 
moeilijk wordt om aanspraak te maken op een vergoeding voor de geleden schade en 
verliezen;

29. is van mening dat de huidige uit hoofde van de richtlijn inzake elektronische handel aan 
aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij en hun zakelijke klanten 
opgelegde transparantie- en informatievoorschriften, alsook de minimumvoorschriften 
op het gebied van informatie over commerciële communicatie, moeten worden 
versterkt, in combinatie met maatregelen om de naleving van de bestaande regels te 
verbeteren zonder het concurrentievermogen van kmo’s aan te tasten;

30. verzoekt de Commissie de informatievoorschriften van artikel 5 van de richtlijn inzake 
elektronische handel te versterken en aanbieders van hostingdiensten te verplichten de 
informatie en identiteit van de zakelijke gebruikers met wie zij rechtstreekse 
commerciële betrekkingen hebben te vergelijken met de identificatiegegevens via de 
desbetreffende bestaande en beschikbare databanken van de Unie, in overeenstemming 
met de wetgeving inzake dataprotocol; aanbieders van hostingdiensten moeten hun 
zakelijke gebruikers vragen ervoor te zorgen dat de informatie die zij verstrekken juist, 
volledig en actueel is, en moeten het recht en de plicht hebben om hun diensten aan 
deze gebruikers te weigeren of stop te zetten wanneer de informatie over de identiteit 
van hun zakelijke gebruikers onjuist of misleidend is; is van mening dat het aan de 
zakelijke gebruikers is om aanbieders van diensten in kennis te stellen van eventuele 
veranderingen in hun zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld beëindiging van de 
bedrijfsactiviteit);

31. verzoekt de Commissie afdwingbare verplichtingen voor aanbieders van diensten van 
de informatiemaatschappij in te voeren, gericht op het bevorderen van transparantie, 
informatie en verantwoordingsplicht; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat 
handhavingsmaatregelen zo worden opgezet dat rekening wordt gehouden met de 
verschillende diensten en het gevolg niet onvermijdelijk een schending van de privacy 
en rechtsvervolging betekent; is van mening dat deze verplichtingen evenredig moeten 
zijn en moeten worden afgedwongen met behulp van passende, doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties;

32. benadrukt dat de bestaande verplichtingen van de richtlijn inzake elektronische handel 
en de richtlijn oneerlijke handelspraktijken inzake transparantie van commerciële 
communicatie en digitale reclame moeten worden versterkt; wijst erop dat dringende 
zorgwekkende problemen op het gebied van consumentenbescherming die verband 
houden met profilering, targeting en gepersonaliseerde prijsstelling moeten worden 
aangepakt, onder meer met duidelijke transparantieverplichtingen en 
informatievoorschriften;

33. benadrukt dat onlineconsumenten zich in een onevenwichtige relatie bevinden ten 
aanzien van aanbieders van diensten en handelaren die diensten aanbieden die worden 
ondersteund door reclame-inkomsten en advertenties die rechtstreeks gericht zijn op 
individuele consumenten op basis van informatie die via big data en AI-mechanismen 
wordt verzameld; wijst op de mogelijke negatieve gevolgen van gepersonaliseerde 
reclame, met name microgerichte en gedragsgerichte reclame; verzoekt de Commissie 
daarom aanvullende regels in te voeren voor gerichte reclame en microtargeting op 
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basis van het verzamelen van persoonsgegevens, en te overwegen om micro- en 
gedragsgerichte reclame strenger te reguleren ten gunste van minder indringende 
vormen van reclame waarvoor geen uitgebreide tracering van de interactie van de 
gebruiker met inhoud nodig is; dringt er bij de Commissie op aan om daarnaast de 
invoering van wetgevende maatregelen te overwegen om de transparantie van 
onlinereclame te vergroten;

34. onderstreept het belang, met het oog op de ontwikkeling van digitale diensten, van de 
verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat hun rechtsstelsel het elektronisch 
sluiten van contracten mogelijk maakt, met inachtneming van een hoog niveau van 
consumentenbescherming; verzoekt de Commissie om de bestaande voorschriften voor 
het elektronisch sluiten van contracten te evalueren, onder meer met betrekking tot 
kennisgevingen door de lidstaten, en om deze voorschriften zo nodig bij te werken; 
wijst in dit verband op de opkomst van “slimme contracten”, zoals contracten op basis 
van “distributed ledger”-technologie, en verzoekt de Commissie om een beoordeling te 
verrichten van de ontwikkeling en het gebruik van “distributed ledger”-technologie, met 
inbegrip van “slimme contracten”, onder meer wat de geldigheid en handhaving van 
slimme contracten in grensoverschrijdende situaties betreft, alsook om hierover 
richtsnoeren te verstrekken om rechtszekerheid voor bedrijven en consumenten te 
waarborgen, en om alleen wetgevingsinitiatieven te nemen indien op basis van die 
beoordeling concrete lacunes worden vastgesteld;

35. verzoekt de Commissie minimumnormen voor contractvoorwaarden en algemene 
voorwaarden in te voeren, met name met betrekking tot transparantie, toegankelijkheid, 
billijkheid en niet-discriminerende maatregelen, en de praktijk van vooraf 
geformuleerde standaardclausules in contractvoorwaarden waarover niet vooraf 
afzonderlijk is onderhandeld, met inbegrip van eindgebruikersovereenkomsten, verder 
te evalueren om manieren te zoeken om deze billijker te maken en de naleving van het 
recht van de Unie te waarborgen, teneinde een actievere rol voor de consument te 
bevorderen, onder meer wat de keuze van clausules betreft, om betere geïnformeerde 
toestemming mogelijk te maken;

36. benadrukt dat de efficiëntie van elektronische interacties tussen bedrijven en 
consumenten moet worden verbeterd in het licht van de ontwikkeling van virtuele-
identificatietechnologieën; is van mening dat de Commissie, om de doeltreffendheid 
van het wetgevingspakket inzake digitale diensten te waarborgen, ook het 
regelgevingskader inzake digitale identificatie, namelijk de eIDAS-verordening, moet 
actualiseren; is van mening dat de invoering van een universeel aanvaarde, betrouwbare 
digitale identiteit en van betrouwbare authenticatiesystemen een nuttig instrument zou 
zijn voor het veilig vaststellen van de individuele identiteit van natuurlijke personen, 
rechtspersonen en machines om bescherming te bieden tegen het gebruik van valse 
profielen; wijst er in dit verband op hoe belangrijk het voor consumenten is om in alle 
veiligheid online producten en diensten te kunnen gebruiken of kopen zonder een 
beroep te moeten doen op platforms van derden en onnodig gegevens te moeten delen, 
waaronder persoonsgegevens, die door die platforms worden verzameld; verzoekt de 
Commissie een grondige effectbeoordeling uit te voeren met betrekking tot de 
totstandbrenging van een universeel aanvaarde openbare elektronische identiteit als 
alternatief voor particuliere systemen waarbij eenmalig wordt ingelogd (single sign-on) 
en onderstreept dat deze dienst zo moet worden ontworpen dat de verzamelde gegevens 
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tot een absoluut minimum worden beperkt; is van mening dat de Commissie moet 
nagaan of het mogelijk is een leeftijdsverificatiesysteem op te zetten voor gebruikers 
van digitale diensten, met name ter bescherming van minderjarigen;

37. benadrukt dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten geen afbreuk mag doen aan 
het in de AVG vastgestelde beginsel van minimale gegevensverwerking en dat 
tussenpersonen die digitale diensten aanbieden, tenzij anders bepaald in specifieke 
wetgeving, het anonieme gebruik van hun diensten zoveel mogelijk moeten toestaan en 
alleen gegevens mogen verwerken die nodig zijn voor de identificatie van de gebruiker; 
benadrukt dat dergelijke verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt voor andere 
digitale diensten dan die waarvoor persoonlijke identificatie, authenticatie of 
leeftijdsverificatie vereist is, en dat zij alleen mogen worden gebruikt voor legitieme 
doeleinden en op geen enkele wijze de algemene toegang tot het internet mogen 
beperken;

AI en machinaal leren

38. benadrukt dat door AI aangestuurde diensten of diensten die gebruikmaken van functies 
voor geautomatiseerde besluitvorming of machinaal leren, die momenteel onder de 
richtlijn inzake elektronische handel vallen, weliswaar enorme voordelen kunnen 
opleveren voor consumenten en dienstverleners, maar dat het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten moet inspelen op de concrete uitdagingen die dit met zich meebrengt 
wat betreft het waarborgen van non-discriminatie, transparantie in verband met onder 
meer de gebruikte datasets en de beoogde output, een begrijpelijke uitleg van 
algoritmen, en aansprakelijkheid – zaken die niet in de bestaande wetgeving aan bod 
komen;

39. benadrukt bovendien dat onderliggende algoritmen volledig moeten voldoen aan de 
verplichtingen op het gebied van de grondrechten, met name de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en de 
rechten van het kind, zoals verankerd in de Verdragen en het Handvest;

40. meent dat het van essentieel belang is het gebruik van hoogwaardige, niet-
discriminerende en objectieve onderliggende datasets te waarborgen en personen te 
helpen toegang te krijgen tot diverse inhouden, meningen, hoogwaardige producten en 
diensten;

41. verzoekt de Commissie transparantie- en verantwoordingsvoorschriften in te voeren met 
betrekking tot geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, waarbij de naleving van 
voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker 
en handelsgeheimen wordt gewaarborgd; wijst op de noodzaak om externe 
regelgevingscontroles, toezicht per geval en terugkerende risicobeoordelingen door 
bevoegde autoriteiten mogelijk te maken en de daaraan verbonden risico’s te 
beoordelen, met name de risico’s voor consumenten of derden, en is van mening dat 
maatregelen ter voorkoming van deze risico’s gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn 
en niet in de weg mogen staan van innovatie; is van mening dat het “human in 
command”-beginsel moet worden geëerbiedigd, onder meer om de toename van 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s, discriminatie, onnodige bewaking of misbruik te 
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voorkomen of potentiële bedreigingen voor de grondrechten en fundamentele vrijheden 
te voorkomen;

42. is van mening dat consumenten en gebruikers het recht moeten hebben naar behoren te 
worden geïnformeerd op een tijdige, beknopte, gemakkelijk te begrijpen en 
toegankelijke manier, en dat hun rechten daadwerkelijk moeten worden gegarandeerd 
wanneer ze interageren met geautomatiseerde besluitvormingssystemen en andere 
innoverende digitale diensten of applicaties; uit zijn bezorgdheid over het bestaande 
gebrek aan transparantie met betrekking tot het gebruik van virtuele assistenten of 
chatbots, hetgeen bijzonder schadelijk kan zijn voor kwetsbare consumenten, en 
onderstreept dat aanbieders van digitale diensten niet uitsluitend geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen mogen gebruiken voor consumentenondersteuning;

43. meent in dit verband dat consumenten de mogelijkheid moeten krijgen duidelijk te 
worden geïnformeerd wanneer ze interageren met geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen, met informatie over hoe zij contact kunnen opnemen met een 
mens met beslissingsbevoegdheid en hoe ze kunnen verzoeken om controles en 
correcties van eventuele fouten die voortvloeien uit geautomatiseerde besluiten, en dat 
zij tevens moeten beschikken over verhaalmogelijkheden voor eventuele schade in 
verband met het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingssystemen;

44. onderstreept hoe belangrijk het is de keuzevrijheid van de consument, de controle van 
de consument en het vertrouwen van de consument te versterken met betrekking tot AI-
diensten en -toepassingen; is bijgevolg van mening dat de reeks rechten van 
consumenten moet worden uitgebreid om hen beter te beschermen in de digitale wereld, 
en verzoekt de Commissie om met name na te denken over criteria en controles inzake 
verantwoordingsplicht en billijkheid en het recht op non-discriminatie en objectieve AI-
datasets; is van mening dat consumenten en gebruikers meer controle moeten krijgen 
over het gebruik van AI en de mogelijkheid moeten krijgen om het gebruik van op AI 
gebaseerde personalisatie te weigeren, te beperken of aan de eigen behoeften aan te 
passen;

45. merkt op dat instrumenten voor geautomatiseerde contentmoderatie niet in staat zijn de 
subtiliteit van context en betekenis in menselijke communicatie doeltreffend te 
begrijpen, terwijl dit noodzakelijk is om te bepalen of beoordeelde inhoud kan worden 
beschouwd als een schending van de wet of van gebruiksvoorwaarden; benadrukt 
daarom dat het gebruik van dergelijke instrumenten niet mag worden opgelegd in het 
kader van het wetgevingspakket inzake digitale diensten;

Bestrijding van illegale inhoud en activiteiten online

46. benadrukt dat de aanwezigheid en verspreiding van illegale inhoud en activiteiten online 
een ernstige bedreiging vormt die het vertrouwen van de burger in de digitale omgeving 
ondermijnt, schade toebrengt aan de ontwikkeling van gezonde digitale ecosystemen en 
ook ernstige en langdurige gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de grondrechten 
van personen; merkt tegelijkertijd op dat illegale inhoud en activiteiten online zich 
gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen en dat de negatieve effecten ervan op zeer korte 
termijn sterk kunnen toenemen;

47. merkt op dat er niet één enkele pasklare oplossing bestaat voor alle soorten illegale 
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inhoud en activiteiten online; benadrukt dat inhoud die in sommige lidstaten mogelijk 
illegaal is, in andere lidstaten misschien niet “illegaal” is, aangezien slechts bepaalde 
soorten illegale inhoud geharmoniseerd zijn in de Unie; dringt aan op een strikt 
onderscheid tussen illegale inhoud, strafbare feiten en illegaal gedeelde inhoud 
enerzijds, en schadelijke inhoud, haatzaaiende uitlatingen en desinformatie anderzijds, 
die niet altijd illegaal zijn en betrekking hebben op vele verschillende aspecten, 
benaderingen en regels die per geval van toepassing zijn; is van mening dat de 
aansprakelijkheidsregeling alleen betrekking mag hebben op illegale inhoud zoals 
gedefinieerd in het Unierecht of het nationale recht;

48. is echter van mening dat, onverminderd het brede kader van de grondrechten en de 
bestaande sectorspecifieke wetgeving, een meer op elkaar afgestemde en 
gecoördineerde aanpak op het niveau van de Unie, rekening houdend met de 
verschillende soorten illegale inhoud en activiteiten en gebaseerd op samenwerking en 
uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten, zal helpen om illegale inhoud 
doeltreffender aan te pakken; onderstreept tevens dat de strengheid van de maatregelen 
die door dienstverleners moeten worden genomen, moet worden aangepast aan de ernst 
van de inbreuk en dringt aan op betere samenwerking en uitwisseling van informatie 
tussen bevoegde autoriteiten en aanbieders van hostingdiensten;

49. meent dat vrijwillige acties en zelfregulering door onlineplatforms in heel Europa 
weliswaar een aantal voordelen hebben opgeleverd, maar dat er een duidelijk 
rechtskader voor het verwijderen van illegale inhoud en activiteiten nodig is om ervoor 
te zorgen dat dit soort online-inhoud snel wordt gemeld en verwijderd; onderstreept dat 
moet worden voorkomen dat aanbieders van digitale diensten een algemene 
toezichtverplichting wordt opgelegd om toezicht te houden op de informatie die zij 
doorgeven of opslaan en dat moet wordt voorkomen dat zij alle inhoud en activiteiten 
actief moeten opsporen, modereren of filteren, noch de jure, noch de facto; onderstreept 
dat illegale inhoud moet worden verwijderd op de plaats waar deze wordt gehost, en dat 
aanbieders van internettoegang niet worden verplicht de toegang tot inhoud te 
blokkeren;

50. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat onlinetussenpersonen die op eigen initiatief 
vermeende illegale inhoud offline halen, dit op een zorgvuldige, evenredige en niet-
discriminerende wijze doen en met inachtneming, in alle omstandigheden, van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden van de gebruikers; onderstreept dat dergelijke 
maatregelen gepaard moeten gaan met robuuste procedurele waarborgen en zinvolle 
voorschriften inzake transparantie en verantwoordingsplicht; vraagt om wanneer er 
twijfel bestaat over het “illegale” karakter van bepaalde inhoud, deze inhoud aan een 
menselijke evaluatie te onderwerpen en niet zonder verder onderzoek te verwijderen;

51. verzoekt de Commissie een studie te publiceren over de verwijdering van inhoud en 
data op basis van automatische besluitvormingsprocessen voor en tijdens de COVID-
19-pandemie, alsook over het percentage verwijderde inhoud dat onterecht werd 
verwijderd (“foutpositieven”);

52. verzoekt de Commissie om aandacht te besteden aan de toenemende verschillen en 
versnippering op het gebied van nationale regels in de lidstaten en om duidelijke en 
voorspelbare geharmoniseerde regels en een transparant, doeltreffend en evenredig 
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mechanisme voor melding en actie vast te stellen; meent dat dit mechanisme moet 
voorzien in voldoende waarborgen, gebruikers in staat moet stellen om het bestaan van 
mogelijk illegale inhoud of activiteiten online te melden bij onlinetussenpersonen, en 
onlinetussenpersonen moet helpen snel te reageren en transparanter te zijn over de 
maatregelen die ze nemen met betrekking tot mogelijk illegale inhoud; is van mening 
dat deze maatregelen technologieneutraal en gemakkelijk toegankelijk voor alle actoren 
moeten zijn, teneinde een hoog niveau van bescherming voor gebruikers en 
consumenten te waarborgen;

53. benadrukt dat een dergelijk mechanisme voor melding en actie mensgericht moet zijn; 
onderstreept dat er waarborgen tegen misbruik van het systeem moeten worden 
ingevoerd, onder meer tegen herhaaldelijke onterechte meldingen, oneerlijke 
handelspraktijken en andere doelbewuste strategieën; dringt er bij de Commissie op aan 
te zorgen voor toegang tot transparante, doeltreffende, eerlijke en snelle tegenmeldings- 
en klachtenmechanismen en mechanismen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, en de mogelijkheid te waarborgen om gerechtelijke stappen te 
nemen tegen de verwijdering van inhoud, teneinde te voldoen aan het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte;

54. is ingenomen met inspanningen om te zorgen voor transparantie wat verwijdering van 
inhoud betreft; verzoekt de Commissie te zorgen voor de bekendmaking van verslagen 
met informatie over de mechanismen voor melding en actie, zoals het aantal meldingen, 
de soorten entiteiten die inhoud hebben gemeld, de aard van de inhoud waarop klachten 
betrekking hebben, de responstijd van de tussenpersoon, het aantal beroepsprocedures 
en het aantal gevallen waarin inhoud ten onrechte als illegaal of illegaal gedeeld is 
aangemerkt;

55. wijst op de uitdagingen met betrekking tot de handhaving van gerechtelijke bevelen die 
zijn uitgevaardigd in andere lidstaten dan het land van herkomst van een dienstverlener, 
en benadrukt dat deze kwestie nader moet worden onderzocht; is er voorstander van dat 
aanbieders van hostingdiensten niet verplicht worden om informatie die legaal is in hun 
land van herkomst te verwijderen of ontoegankelijk te maken;

56. benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet, het nemen van 
een besluit over de wettigheid van onlineactiviteiten en -inhoud, het gelasten van 
aanbieders van hostingdiensten om illegale inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken, alsook de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat die bevelen nauwkeurig, 
gegrond en in overeenstemming met de grondrechten zijn, bij onafhankelijke, bevoegde 
openbare autoriteiten moet liggen;

57. benadrukt dat het behoud van waarborgen uit de aansprakelijkheidsregeling voor 
onlinetussenpersonen als vastgelegd in de artikelen 12, 13 en 14 van de richtlijn inzake 
elektronische handel en het verbod om algemene toezichtverplichtingen op te leggen als 
vastgelegd in artikel 15 van de richtlijn inzake elektronische handel, van cruciaal belang 
zijn voor de bevordering van het vrije verkeer van digitale diensten, voor het 
waarborgen van de beschikbaarheid van online-inhoud en voor de bescherming van de 
grondrechten van gebruikers, en derhalve moeten worden behouden; onderstreept in dit 
verband dat de aansprakelijkheidsregeling en het verbod op een algemene 
toezichtverplichting niet mogen worden verzwakt via eventuele nieuwe wetgeving of 
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door een wijziging van andere delen van de richtlijn inzake elektronische handel;

58. erkent het beginsel dat digitale diensten die een neutrale en passieve rol spelen, zoals 
backend- en infrastructuurdiensten, niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die via 
hun diensten wordt doorgegeven, omdat zij geen controle hebben over die inhoud, er 
geen actieve interactie mee hebben en deze inhoud evenmin optimaliseren; benadrukt 
echter dat de actieve en passieve rol verder moet worden verduidelijkt door de 
jurisprudentie van het Hof op dit gebied in aanmerking te nemen;

59. verzoekt de Commissie te overwegen aanbieders van hostingdiensten ertoe te 
verplichten illegale inhoud die een ernstig strafbaar feit kan vormen te melden aan de 
bevoegde rechtshandhavingsinstanties zodra zij daarvan op de hoogte zijn;

Onlinemarktplaatsen

60. merkt op dat de opkomst van aanbieders van onlinediensten, zoals onlinemarktplaatsen, 
weliswaar voordelen hebben opgeleverd voor zowel consumenten als handelaren, met 
name door het aanbod te vergroten en de prijzen te verlagen, maar dat de consument 
hierdoor tegelijkertijd kwetsbaarder is geworden voor misleidende handelspraktijken 
door een toenemend aantal verkopers, onder meer uit derde landen, die online producten 
en diensten kunnen aanbieden die illegaal, onveilig of namaak zijn, die vaak niet 
voldoen aan de regels en normen van de Unie inzake productveiligheid en die de 
consumentenrechten niet voldoende garanderen;

61. benadrukt dat consumenten als ze online winkelen dezelfde bescherming moeten 
genieten als in fysieke winkels; benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat consumenten in 
de Unie worden blootgesteld aan illegale, onveilige en namaakproducten die gevaarlijke 
chemische stoffen bevatten en andere veiligheidsrisico’s inhouden die een gevaar 
vormen voor de menselijke gezondheid; stelt met klem dat het noodzakelijk is om 
passende waarborgen en maatregelen in te voeren voor productveiligheid en 
consumentenbescherming, teneinde de verkoop van niet-conforme producten of 
diensten op onlinemarktplaatsen te voorkomen, en verzoekt de Commissie de 
aansprakelijkheidsregeling voor onlinemarktplaatsen te versterken;

62. beklemtoont het belang van de regels van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende 
markttoezicht en conformiteit van producten, met betrekking tot de conformiteit van 
producten die in de Unie op de markt komen vanuit een derde land; verzoekt de 
Commissie maatregelen te nemen om de naleving van de wetgeving door verkopers die 
buiten de Unie gevestigd zijn te verbeteren in het geval er geen fabrikant, importeur of 
distributeur met vestiging in de Unie is, en een oplossing te zoeken voor de huidige 
juridische lacune waardoor leveranciers die hun vestiging buiten de Unie hebben online 
producten aan Europese consumenten kunnen verkopen die niet voldoen aan de regels 
van de Unie inzake veiligheid en consumentenbescherming zonder dat ze hiervoor een 
sanctie krijgen of aansprakelijk worden gesteld voor hun acties, waarbij consumenten 
geen rechtsmiddelen ter beschikking hebben om hun rechten af te dwingen of te worden 
vergoed voor eventuele schade; benadrukt in dit verband dat het altijd mogelijk moet 
zijn de identiteit vast te stellen van fabrikanten en verkopers van producten uit derde 
landen;

63. benadrukt dat onlinemarktplaatsen consumenten onmiddellijk moeten informeren zodra 



RR\1215317NL.docx 23/88 PE648.474v03-00

NL

een door hen gekocht product van de marktplaats is verwijderd na een melding in 
verband met niet-naleving van de voorschriften van de Unie inzake productveiligheid of 
consumentenbescherming;

64. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat aanbieders van onlinemarktplaatsen Rapex 
raadplegen en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis stellen zodra zij op de 
hoogte zijn van illegale, onveilige en namaakproducten op hun platform;

65. is van mening dat de aanbieders van onlinemarktplaatsen intensiever moeten 
samenwerken met markttoezichtautoriteiten en douaneautoriteiten, onder meer door 
informatie uit te wisselen over de verkoper van illegale, onveilige en namaakproducten;

66. verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te sporen meer gezamenlijke acties op het 
gebied van markttoezicht uit te voeren en intensiever samen te werken met 
douaneautoriteiten om de veiligheid te controleren van producten die online worden 
verkocht voordat deze de klant bereiken; verzoekt de Commissie na te gaan of het 
mogelijk is een internationaal netwerk van consumentencentra op te zetten om EU-
consumenten te helpen bij het behandelen van geschillen met handelaren die buiten de 
EU zijn gevestigd;

67. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat wanneer onlinemarktplaatsen professionele 
diensten aanbieden, een toereikend niveau van consumentenbescherming wordt bereikt 
door middel van adequate waarborgen en informatievoorschriften;

68 is van mening dat wat de markt voor toerisme en vervoer betreft, het wetgevingspakket 
inzake digitale diensten erop gericht moet zijn te zorgen voor rechtszekerheid en 
duidelijkheid door een governancekader tot stand te brengen waarmee de samenwerking 
tussen platforms en nationale, regionale en lokale autoriteiten wordt geformaliseerd, 
met name met het oog op het delen van beste praktijken en de vaststelling van een reeks 
informatieverplichtingen voor platforms voor kortetermijnverhuur en mobiliteit ten 
aanzien van hun dienstverleners in verband met de toepasselijke nationale, regionale en 
lokale wetgeving; verzoekt de Commissie ongerechtvaardigde belemmeringen verder 
weg te werken door een sectorspecifieke, door de EU gecoördineerde inspanning op 
touw te zetten om samen met alle belanghebbenden afspraken te maken, in 
overeenstemming met de regels van de eengemaakte markt, over verschillende reeksen 
criteria – zoals vergunningen, licenties of in voorkomend geval een lokaal of nationaal 
registratienummer voor een aangeboden dienst – die vereist zijn om een dienst aan te 
bieden op een platform voor kortetermijnverhuur of mobiliteit; benadrukt dat het met 
betrekking tot alle dienstverleners belangrijk is om geen onevenredige 
informatieverplichtingen en onnodige administratieve lasten op te leggen, met 
bijzondere nadruk op aanbieders van peer-to-peerdiensten en kmo’s;

69. roept ertoe op om via het wetgevingspakket inzake digitale diensten duurzame groei en 
duurzaamheid van de elektronische handel te bevorderen, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal; wijst op de belangrijke rol die onlinemarktplaatsen spelen bij het 
bevorderen van duurzame producten en diensten en het aanmoedigen van duurzame 
consumptie; dringt aan op maatregelen om misleidende praktijken en desinformatie met 
betrekking tot online aangeboden producten en diensten aan te pakken, met inbegrip van 
valse “milieuclaims”, en roept de aanbieders van onlinemarktplaatsen op de 
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duurzaamheid van elektronische handel te bevorderen door consumenten duidelijke en 
gemakkelijk te begrijpen informatie te verstrekken over de milieueffecten van de 
producten of diensten die zij online kopen;

70. verzoekt de Commissie een grondige analyse te verrichten van de duidelijkheid en 
samenhang van het bestaande rechtskader dat van toepassing is op de onlineverkoop 
van producten en diensten, teneinde in kaart te brengen waar er mogelijke lacunes en 
tegenstrijdigheden zijn en waar sprake is van een gebrek aan doeltreffende handhaving; 
verzoekt de Commissie een grondige analyse te verrichten van de wisselwerking tussen 
het wetgevingspakket inzake digitale diensten en de wetgeving van de Unie inzake 
productveiligheid en chemische stoffen; verzoekt de Commissie samenhang te 
waarborgen tussen de nieuwe regels voor onlinemarktplaatsen en de herziening van 
Richtlĳn 2001/95/EG17 (“de richtlijn inzake algemene productveiligheid”) en 
Richtlijn 85/374/EEG18 (“de richtlijn productaansprakelijkheid”);

71. wijst erop dat selectieve distributieovereenkomsten nog steeds worden misbruikt of 
onjuist worden toegepast om de beschikbaarheid van producten en diensten in de 
verschillende landen van de eengemaakte markt en op verschillende platforms te 
beperken; verzoekt de Commissie dit probleem aan te pakken in het kader van een 
bredere evaluatie van verticale groepsvrijstellingen en ander beleid op grond van 
artikel 101 VWEU, en dit onderwerp niet op te nemen in het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten;

Ex-anteregulering van systeemrelevante marktdeelnemers

72. merkt op dat sommige markten worden gekenmerkt door grote marktdeelnemers met 
aanzienlijke netwerkeffecten die het vermogen hebben de facto als “online 
poortwachters” van de digitale economie te fungeren (“systeemrelevante 
marktdeelnemers”); benadrukt het belang van eerlijke en effectieve concurrentie tussen 
onlinemarktdeelnemers met een aanzienlijke digitale aanwezigheid en andere 
aanbieders om het welzijn van de consument te bevorderen; verzoekt de Commissie een 
grondige analyse te verrichten van de verschillende problemen die tot dusver op de 
markt zijn waargenomen en de gevolgen daarvan, onder meer voor consumenten, kmo’s 
en de interne markt;

73. is van mening dat een internemarktinstrument waarmee ex-antereguleringsmaatregelen 
worden opgelegd aan deze grote marktdeelnemers met aanmerkelijke marktmacht het 
potentieel heeft – door belemmeringen voor markttoegang weg te nemen en 
systeemrelevante marktdeelnemers te reguleren – om de markten open te stellen voor 
nieuwkomers zoals kmo’s, ondernemers en start-ups, waardoor de keuze van de 
consument wordt bevorderd en innovatie beter wordt gestimuleerd dan mogelijk zou 
zijn met alleen maar handhaving van het mededingingsrecht;

17 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake 
algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).
18 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29).
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74. is ingenomen met de openbare raadpleging van de Commissie over de mogelijkheid om 
in het kader van het toekomstige wetgevingspakket inzake digitale diensten een gerichte 
ex-anteregulering in te voeren om systemische kwesties die specifiek zijn voor digitale 
markten aan te pakken; benadrukt de intrinsieke complementariteit tussen 
internemarktregulering en mededingingsbeleid, die wordt benadrukt in het verslag van 
de bijzonder adviseurs van de Commissie getiteld “Competition Policy for the Digital 
Era” (Het mededingingsbeleid in het digitale tijdperk);

75. verzoekt de Commissie een definitie van “systeemrelevante marktdeelnemers” vast te 
stellen op basis van duidelijke indicatoren;

76. is van mening dat de ex-anteregulering moet voortbouwen op Verordening 
(EU) 2019/1150 (“de platform-to-businessverordening”) en dat de maatregelen in 
overeenstemming moeten zijn met de antitrustregels van de Unie en moeten passen in 
het mededingingsbeleid van de Unie, dat momenteel wordt herzien om de uitdagingen 
in het digitale tijdperk beter te kunnen aanpakken; is van mening dat de ex-
anteregulering moet zorgen voor eerlijke handelsvoorwaarden die van toepassing zijn 
op alle marktdeelnemers, met inbegrip van eventuele aanvullende voorschriften en een 
uitputtende opsomming van de positieve en negatieve maatregelen die deze 
marktdeelnemers moeten naleven en/of niet mogen instellen;

77. verzoekt de Commissie met name het gebrek aan transparantie van de 
aanbevelingssystemen van systeemrelevante marktdeelnemers te onderzoeken, met 
inbegrip van de regels en criteria voor de werking van dergelijke systemen, en te 
onderzoeken of aanvullende transparantieverplichtingen en informatievoorschriften 
moeten worden opgelegd;

78. beklemtoont dat in andere sectoren meer mededinging is ontstaan doordat voorafgaande 
regelgevende maatregelen in die sectoren zijn opgelegd; merkt op dat een soortgelijk 
kader kan worden ontwikkeld om systeemrelevante marktdeelnemers vast te stellen die 
als “poortwachter” fungeren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 
digitale sector;

79. vestigt er de aandacht op dat de omvang van zakelijke gebruikers van systeemrelevante 
marktdeelnemers varieert van multinationals tot micro-ondernemingen; onderstreept dat 
ex-anteregulering van systeemrelevante marktdeelnemers niet mag leiden tot 
“doorsijpeling” van aanvullende voorschriften voor de bedrijven die van hun diensten 
gebruikmaken;

80. onderstreept dat wanneer systeemrelevante marktdeelnemers grote hoeveelheden 
gegevens verzamelen en dergelijke gegevens gebruiken om vanuit de ene markt uit te 
breiden naar een andere, en wanneer zij gebruikers ertoe aanzetten om van hun e-
identificatie voor één enkele marktdeelnemer gebruik te maken op meerdere platforms, 
dit tot onevenwichtige onderhandelingsposities kan leiden en de mededinging op de 
eengemaakte markt dus verstoort; is van mening dat verhoogde transparantie en 
gegevensuitwisseling tussen systeemrelevante marktdeelnemers en bevoegde 
autoriteiten van cruciaal belang zijn om de werking van voorafgaande regelgeving te 
garanderen;
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81. onderstreept dat interoperabiliteit van essentieel belang is met het oog op een 
concurrerende markt, keuzemogelijkheden voor de gebruikers en innovatieve diensten, 
en om het risico van een lock-ineffect voor de gebruikers en consumenten te vermijden; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor passende niveaus van interoperabiliteit voor 
systeemrelevante marktdeelnemers en verschillende technologieën evenals open normen 
en protocollen te onderzoeken, met inbegrip van de mogelijkheid om gebruik te maken 
van een technische interface (applicatieprogramma-interface);

Toezicht, samenwerking en handhaving 

82. is van mening dat doeltreffend toezicht en samenwerking tussen de lidstaten, onder 
meer in de vorm van uitwisseling van informatie en optimale werkwijzen, gezien de 
grensoverschrijdende aard van digitale diensten van cruciaal belang zijn om behoorlijke 
handhaving van het wetgevingspakket inzake digitale diensten te waarborgen; 
benadrukt dat door ontoereikende omzetting, uitvoering en handhaving van de 
wetgeving van de Unie door lidstaten ongerechtvaardigde belemmeringen op de digitale 
eengemaakte markt ontstaan; roept de Commissie op deze in nauwe samenwerking met 
de lidstaten aan te pakken;

83. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten de nationale toezichthoudende 
autoriteiten voldoende financiële en personele middelen verlenen, evenals 
handhavingsbevoegdheden om hun taken doeltreffend uit te voeren, evenals bij te 
dragen tot de uitvoering van hun respectieve werkzaamheden;

84. benadrukt dat samenwerking tussen de nationale en andere autoriteiten van de lidstaten, 
het maatschappelijk middenveld en de consumentenorganisaties van groot belang is om 
een effectieve handhaving van het wetgevingspakket inzake digitale diensten te 
bewerkstelligen; stelt voor het beginsel van het land van oorsprong te versterken door 
de samenwerking tussen de lidstaten op te voeren om het regelgevingstoezicht op 
digitale diensten te verbeteren en in grensoverschrijdende gevallen een effectieve 
rechtshandhaving te bewerkstelligen; spoort de lidstaten aan optimale werkwijzen en 
gegevens te bundelen en uit te wisselen tussen nationale regelgevingsautoriteiten, en 
ervoor te zorgen dat de regelgevingsautoriteiten en rechterlijke autoriteiten op veilige en 
interoperabele wijze met elkaar kunnen communiceren;

85. roept de Commissie op te beoordelen wat het meest geschikte model voor toezicht en 
handhaving is voor de toepassing van de bepalingen van het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten en met het oog op doeltreffende handhaving, toezicht en de uitvoering 
van het wetgevingspakket inzake digitale diensten een gemengd stelsel te overwegen 
dat gebaseerd is op coördinatie en samenwerking tussen de nationale autoriteiten en 
autoriteiten van de Unie; is van mening dat dit toezichtsstelsel betrekking moet hebben 
op het toezicht op en de naleving, monitoring en toepassing van het wetgevingspakket 
inzake digitale diensten, moet beschikken over aanvullende bevoegdheden om 
grensoverschrijdende initiatieven en onderzoeken te kunnen uitvoeren, en handhavings- 
en controlebevoegdheden moet krijgen;

86. is van mening dat een EU-coördinatiemechanisme in samenwerking met het netwerk 
van nationale autoriteiten prioriteit moet geven aan de aanpak van complexe 
grensoverschrijdende kwesties;
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87. herinnert eraan dat het belangrijk is de uitwisseling van niet-persoonsgebonden 
gegevens en de dialoog met belanghebbenden te bevorderen; pleit voor het opzetten en 
bijhouden van een Europees onderzoeksregister om de uitwisseling van dergelijke 
gegevens met overheidsinstellingen, onderzoekers, ngo’s en universiteiten voor 
onderzoeksdoeleinden te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie dit instrument te 
baseren op bestaande optimale werkwijzen en initiatieven, zoals het 
Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie of het EU-
blockchainwaarnemingscentrum;

88. is van mening dat de Commissie de bevoegdheid moet krijgen om de lidstaten, wanneer 
deze daarom verzoeken, via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek deskundig 
bij te staan bij de analyse van technologische, administratieve en andere 
aangelegenheden betreffende de handhaving van de wetgeving inzake de digitale 
eengemaakte markt; verzoekt nationale regelgevingsautoriteiten en de Commissie 
kmo’s in de Unie verder advies en bijstand te verlenen met betrekking tot hun rechten;

89. verzoekt de Commissie het bestaande Uniekader voor rechtsgedingen en voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting uit hoofde van de richtlijn inzake 
elektronische handel met inachtneming van de ontwikkelingen in het kader van 
Richtlijn 2013/11/EU19 te versterken en te moderniseren, teneinde te zorgen voor 
effectieve handhaving en verhaalsmogelijkheden voor consumenten; onderstreept dat 
consumenten moeten worden ondersteund om gebruik te maken van de rechtspleging; is 
van mening dat een herziening de wettelijke bescherming van kleine bedrijven en 
handelaren die de nationale rechtsstelsels bieden, niet mag verzwakken;

Overige aspecten

90. is van oordeel dat alle financiële gevolgen van het verlangde voorstel gedekt moeten 
worden door passende begrotingstoewijzingen;

91. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te 
doen toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de parlementen en de 
regeringen van de lidstaten.

19 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende 
alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten) (PB L 165 van 
18.6.2013, blz. 63).
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: 
AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE 

VOORSTEL

I. ALGEMENE BEGINSELEN 

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet bijdragen aan de versterking van de 
interne markt door het vrije verkeer van digitale diensten en de vrijheid van ondernemerschap 
te waarborgen en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming en de 
verbetering van de rechten, het vertrouwen en de onlineveiligheid van gebruikers te 
garanderen.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet gelijke behandeling van en een gelijk 
speelveld voor online en offline economische activiteiten waarborgen, waarbij ten volle 
rekening wordt gehouden met het beginsel “wat offline illegaal is, is dat ook online”, met 
inachtneming van de specifieke aard van de onlineomgeving.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet consumenten en marktdeelnemers, met 
name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, rechtszekerheid en transparantie bieden. 
Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet bijdragen tot de ondersteuning van 
innovatie en tot de verwijdering van ongerechtvaardigde en onevenredige belemmeringen en 
beperkingen voor de verlening van digitale diensten.

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet het brede kader van fundamentele 
rechten en vrijheden van gebruikers en consumenten worden geëerbiedigd, zoals de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, non-
discriminatie, waardigheid, de vrijheid van meningsuiting en het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet voortbouwen op de regels die momenteel 
van toepassing zijn op onlineplatforms, namelijk de richtlijn inzake elektronische handel en 
de platform-to-businessverordening.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet het volgende omvatten:

  een uitgebreide herziening van de richtlijn inzake elektronische handel, op grond van 
artikel 53, lid 1, en de artikelen 62 en 114 VWEU, bestaande uit:

 een herzien kader met duidelijke verplichtingen met betrekking tot 
transparantie en informatie;

 duidelijke en gedetailleerde procedures en maatregelen in verband met 
doeltreffende bestrijding en verwijdering van illegale online-inhoud, met 
inbegrip van een geharmoniseerd wettelijk bindend Europees mechanisme voor 
melding en actie;

 doeltreffend toezicht, samenwerking en evenredige, doeltreffende en 
afschrikkende sancties;
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 een op artikel 114 VWEU gebaseerd rechtsinstrument voor de interne markt waarmee 
voorafgaande verplichtingen worden opgelegd aan grote platforms die als poortwachter 
fungeren in het digitale ecosysteem (“systeemrelevante marktdeelnemers”), aangevuld 
met een doeltreffend institutioneel handhavingsmechanisme.

II. TOEPASSINGSGEBIED

In het belang van rechtszekerheid moet in het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
worden verduidelijkt welke digitale diensten onder het toepassingsgebied van het pakket 
vallen. Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet de horizontale aard van de 
richtlijn inzake elektronische handel volgen en niet alleen op onlineplatforms van toepassing 
zijn, maar op alle aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij, als omschreven in 
het recht van de Unie.

Een uniforme aanpak moet worden vermeden. Er kunnen verschillende maatregelen nodig 
zijn voor digitale diensten die louter aan bedrijven worden aangeboden, diensten waartoe 
derden of het grote publiek slechts beperkte of geen toegang hebben, en diensten die 
rechtstreeks gericht zijn op de consumenten en het grote publiek.

Het territoriale toepassingsgebied van het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet 
worden uitgebreid tot de activiteiten van ondernemingen, dienstverleners en aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij die in derde landen gevestigd zijn, indien hun 
activiteiten verband houden met het aanbieden van diensten of goederen aan consumenten of 
gebruikers in de Unie en hun activiteiten op hen gericht zijn.

Indien de Commissie na haar herziening van mening is dat het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten een wijziging moet inhouden van de bijlage bij de richtlijn inzake 
elektronische handel met betrekking tot de daarin opgenomen afwijkingen, mag zij met name 
de afwijking inzake contractuele verplichtingen uit door consumenten gesloten contracten niet 
wijzigen.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet waarborgen dat de Unie en de lidstaten 
een hoog niveau van consumentenbescherming handhaven en dat de lidstaten legitieme 
doelstellingen van algemeen belang kunnen nastreven indien dit noodzakelijk en evenredig is 
en in overeenstemming is met het recht van de Unie.

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet op samenhangende wijze worden 
vastgesteld hoe de bepalingen ervan zich verhouden tot andere rechtsinstrumenten, met het 
oog op de bevordering van het vrije verkeer van diensten, teneinde te verduidelijken welke 
rechtsregelingen van toepassing zijn op professionele en niet-professionele dienstverlening in 
alle sectoren, met inbegrip van activiteiten in verband met vervoerdiensten en 
kortetermijnverhuur, ingeval verduidelijking nodig is. 

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet ook op samenhangende wijze 
duidelijkheid scheppen over de manier waarop de bepalingen ervan zich verhouden tot andere 
recent vastgestelde regels, onder meer op het gebied van geoblocking, productveiligheid, 
markttoezicht, de betrekkingen tussen platforms en bedrijven, consumentenbescherming, de 
verkoop van goederen en de levering van digitale inhoud en digitale diensten1, en andere 

1 Regels die zijn vastgesteld in Richtlijn (EU) 2019/770 en Richtlijn (EU) 2019/771.
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aangekondigde initiatieven, zoals het regelgevingskader voor artificiële intelligentie.

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet van toepassing zijn zonder afbreuk te 
doen aan de regels die in het kader van andere instrumenten zijn vastgesteld, zoals de AVG, 
Richtlijn (EU) 2019/790 (“auteursrechtrichtlijn”) en Richtlijn 2010/13/EU (“richtlijn 
audiovisuele mediadiensten”).

III. DEFINITIES

In de definities die moeten worden opgenomen in het wetgevingspakket inzake digitale 
diensten, moet:  

 worden verduidelijkt in welke mate nieuwe digitale diensten, zoals 
socialemedianetwerken, diensten van de deeleconomie, zoekmachines, wifihotspots, 
onlinereclame, clouddiensten, webhosting, berichtendiensten, appstores, 
vergelijkingsinstrumenten, door AI aangestuurde diensten, netwerken voor de distributie 
van inhoud en domeinnaamdiensten, onder het toepassingsgebied van het 
wetgevingspakket vallen;

 de aard worden verduidelijkt van tussenpersonen die hostingdiensten aanbieden voor 
inhoud (tekst, afbeeldingen, video of audio) enerzijds, en commerciële 
onlinemarktplaatsen (die goederen, met inbegrip van goederen met digitale elementen, of 
diensten verkopen) anderzijds;

 het verschil worden verduidelijkt tussen economische activiteiten en inhoud of transacties 
die tegen vergoeding worden verricht, als omschreven door het Hof, met inbegrip van 
reclame- en marketingpraktijken, enerzijds en niet-economische activiteiten en inhoud 
anderzijds;

 worden verduidelijkt wat precies onder “illegale inhoud” valt, door duidelijk te 
vermelden dat een schending van de regels van de Unie inzake consumentenbescherming, 
productveiligheid of het aanbieden of verkopen van levensmiddelen of tabaksproducten, 
cosmetica en nagemaakte geneesmiddelen of producten op basis van wilde dieren en 
planten ook onder “illegale inhoud” valt;

 de term “systeemrelevante marktdeelnemer” worden gedefinieerd door middel van een 
reeks duidelijke indicatoren aan de hand waarvan regelgevingsautoriteiten kunnen 
vaststellen welke platforms met een aanzienlijke marktpositie als “poortwachter” 
fungeren en zo een systeemrelevante rol in de online-economie vervullen (deze 
indicatoren kunnen onder meer bestaan uit overwegingen als de vraag of de onderneming 
in aanzienlijke mate actief is op veelzijdige markten of in staat is de gebruikers en 
consumenten afhankelijk te maken, de omvang van haar netwerk (aantal gebruikers) en of 
er sprake is van netwerkeffecten; belemmeringen voor toegang, haar financiële soliditeit, 
het vermogen om toegang te krijgen tot gegevens, de verzameling en de combinatie van 
gegevens uit verschillende bronnen; verticale integratie en haar rol als onvermijdelijke 
partner en het belang van de activiteiten van de onderneming voor de toegang van derde 
partijen tot aanbod en markten enz.);

 worden getracht de beslissingen van het Hof waar nodig te codificeren, met inachtneming 
van de talrijke, uiteenlopende wetgevingshandelingen waarin die definities worden 
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gebruikt.

IV. TRANSPARANTIE- EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Door middel van het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten duidelijke en 
evenredige transparantie- en informatieverplichtingen worden ingevoerd. Die verplichtingen 
mogen geen ruimte laten voor afwijkingen of nieuwe vrijstellingen van de bestaande 
aansprakelijkheidsregeling als vastgesteld in de artikelen 12, 13 en 14 van de richtlijn inzake 
elektronische handel, en moeten onderstaande aspecten omvatten: 

1. Algemene informatievoorschriften  

De herziene bepalingen van de richtlijn inzake elektronische handel moeten een versterking 
inhouden van de algemene informatievoorschriften en de volgende verplichtingen omvatten:

 de informatievoorschriften van artikel 5 en de artikelen 6 en 10 van de richtlijn inzake 
elektronische handel moeten worden versterkt;

 het beginsel “ken uw zakelijke klanten” (“Know Your Business Customer”), dat beperkt 
is tot de rechtstreekse commerciële betrekkingen van de aanbieder van hostingdiensten, 
moet voor zakelijke gebruikers worden ingevoerd; aanbieders van hostingdiensten 
moeten de door hun zakelijke gebruikers verstrekte identificatiegegevens vergelijken met 
de databanken van EU-btw-nummers en van registratie- en identificatienummers van 
marktdeelnemers, indien er een btw- of EORI-nummer bestaat; wanneer een bedrijf van 
btw- of EORI-registratie is vrijgesteld, moet een bewijs van identificatie worden 
overgelegd; wanneer een zakelijke gebruiker optreedt als agent voor andere bedrijven, 
moet hij zich als zodanig kenbaar maken; aanbieders van hostingdiensten moeten hun 
zakelijke gebruikers vragen ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie juist en actueel 
is, onder voorbehoud van wijzigingen, en aanbieders van hostingdiensten mogen geen 
toestemming krijgen om hun diensten aan zakelijke gebruikers aan te bieden wanneer die 
informatie onvolledig is of wanneer de aanbieder van hostingdiensten er door de 
bevoegde autoriteiten van in kennis is gesteld dat de identiteit van hun zakelijke 
gebruiker onjuist, misleidend of anderszins ongeldig is;

 bovengenoemde maatregel van uitsluiting van diensten mag alleen van toepassing zijn op 
contractuele betrekkingen tussen bedrijven en mag geen afbreuk doen aan de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van de AVG. Die maatregel mag geen afbreuk doen aan de 
bescherming van de anonimiteit online voor andere dan zakelijke gebruikers. De nieuwe 
algemene informatievoorschriften moeten een aanscherping inhouden van de artikelen 5, 
6 en 10 van de richtlijn inzake elektronische handel, teneinde die maatregelen af te 
stemmen op de informatievoorschriften van recent vastgestelde wetgeving, met name 
Richtlijn 93/13/EEG2 (“richtlijn oneerlijke bedingen in overeenkomsten”), Richtlijn 

2. Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/2161 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van 
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering 
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2011/83/EU3 (“richtlijn consumentenrechten”) en de platform-to-businessverordening;

 Artikel 5 van de richtlijn inzake elektronische handel moet verder worden 
gemoderniseerd in de zin dat aanbieders van digitale diensten moeten worden verplicht 
consumenten te voorzien van directe en efficiënte communicatiemiddelen zoals 
elektronische contactformulieren, chatbots, instant messaging of een telefonisch 
terugbelsysteem, waarbij tevens geldt dat de informatie met betrekking tot die 
communicatiemiddelen op duidelijke en begrijpelijke wijze toegankelijk moet zijn voor 
de consumenten.

2. Billijke contractvoorwaarden en algemene voorwaarden 

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten minimumnormen worden vastgelegd 
die aanbieders van diensten verplichten billijke, toegankelijke, niet-discriminerende en 
transparante contractvoorwaarden en algemene voorwaarden vast te stellen, waarin ten minste 
de volgende voorschriften zijn vervat:

 duidelijke en ondubbelzinnige contractvoorwaarden en algemene voorwaarden vast te 
stellen in heldere en begrijpelijke taal;

 in de contractvoorwaarden en algemene voorwaarden uitdrukkelijk te vermelden wat 
volgens het recht van de Unie of het nationale recht onder illegale inhoud of illegaal 
gedrag valt, en toe te lichten wat de rechtsgevolgen voor gebruikers zijn wanneer zij 
willens en wetens illegale inhoud opslaan of uploaden;

 de gebruikers in kennis te stellen van elke ingrijpende wijziging van de 
contractvoorwaarden of algemene voorwaarden die afbreuk zou kunnen doen aan de 
rechten van gebruikers en er een uitleg van te verstrekken;

 ervoor te zorgen dat vooraf geformuleerde standaardclausules in de contractvoorwaarden 
en algemene voorwaarden, waarover voorafgaand niet afzonderlijk onderhandeld is, 
onder meer in eindgebruikersovereenkomsten, aanvangen met een beknopt overzicht op 
basis van een geharmoniseerd model, dat door de Commissie moet worden opgesteld;

 te waarborgen dat de annuleringsprocedure even eenvoudig is als de 
aanmeldingsprocedure (zonder “misleidende praktijken” of andere factoren die de 
besluitvorming van de consument beïnvloeden);

 wanneer geautomatiseerde systemen worden gebruikt, in de desbetreffende 
contractvoorwaarden en algemene voorwaarden duidelijk en ondubbelzinnig de 
invoergegevens en beoogde resultaten van de geautomatiseerde systemen te specificeren, 
evenals de belangrijkste criteria die worden gebruikt om de rangschikking te bepalen en 

van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PB L 328 van 18.12.2019, 
blz. 7).

3 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).
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de redenen waarom het relatieve belang van die criteria groter is dan dat van andere 
criteria, waarbij moet worden gezorgd voor samenhang met de platform-to-
businessverordening;

 te waarborgen dat de voorschriften inzake contractvoorwaarden en algemene 
voorwaarden in overeenstemming zijn met en een aanvulling vormen op de 
informatievoorschriften van het recht van de Unie, met inbegrip van de richtlijn 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten, de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de 
richtlijn consumentenrechten, als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/2161, en de AVG.

3. Transparantievoorschriften met betrekking tot commerciële communicatie

 De herziene bepalingen van de richtlijn inzake elektronische handel moeten een 
versterking inhouden van de huidige transparantievoorschriften met betrekking tot 
commerciële communicatie door middel van de vaststelling van de beginselen van 
transparantie door de opmaak (“transparency-by-design”) en transparantie door 
standaardinstellingen (“transparency-by-default”).

 Voortbouwend op de artikelen 6 en 7 van de richtlijn inzake elektronische handel moeten 
de voor te stellen maatregelen een nieuw kader voor de betrekkingen tussen platforms en 
consumenten tot stand brengen inzake transparantiebepalingen in verband met 
onlinereclame, digitale nudging, microtargeting, aanbevelingssystemen voor reclame en 
voorkeursbehandeling. Die maatregelen moeten:

- de verplichting omvatten om duidelijk omschreven soorten informatie over 
onlinereclame openbaar te maken om doeltreffende audits en controles mogelijk te 
maken, zoals informatie over de identiteit van de adverteerder en de directe en 
indirecte betalingen en eventuele andere vergoedingen die aanbieders van diensten 
ontvangen. Bovendien moeten consumenten en openbare autoriteiten hiermee de 
identiteit kunnen vaststellen van wie aansprakelijk is in het geval van bijvoorbeeld 
onjuiste of misleidende reclame. Voorts moeten de maatregelen er ook toe bijdragen 
dat illegale activiteiten niet via reclamediensten kunnen worden gefinancierd;

- een duidelijk onderscheid waarborgen tussen commerciële en politieke 
onlinereclame en zorgen voor transparantie van de criteria voor profilering van 
specifieke groepen en de optimalisering van reclamecampagnes; ervoor zorgen dat 
consumenten standaard de keuzemogelijkheid krijgen om niet door middel van 
microtargeting of anderszins te worden gevolgd, en waarborgen dat toestemming 
wordt gevraagd voor het gebruik van gedragsgegevens voor reclamedoeleinden, 
evenals voor politieke reclame en advertenties; 

- consumenten toegang bieden tot hun profielen voor dynamische marketing, zodat zij 
worden geïnformeerd over de vraag of zij worden gevolgd en zo ja, voor welke 
doeleinden, en over de vraag of de informatie die zij ontvangen, voor 
reclamedoeleinden bedoeld is, evenals hun recht waarborgen om besluiten aan te 
vechten die hun rechten ondermijnen; 

- waarborgen dat advertenties tegen betaling of een tegen betaling verkregen plaats in 
een rangschikking van zoekresultaten op duidelijke, beknopte en begrijpelijke wijze 
herkenbaar zijn, in overeenstemming met Richtlijn 2005/29/EG, als gewijzigd bij 
Richtlijn (EU) 2019/2161; 
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- waarborgen dat het beginsel van non-discriminatie en de minimumvoorschriften 
inzake diversificatie in acht worden genomen en zorgen voor de vaststelling van 
agressieve reclamepraktijken, en tegelijkertijd consumentvriendelijke technologieën 
op het gebied van artificiële intelligentie stimuleren; 

- de invoering behelzen van criteria inzake verantwoordingsplicht en billijkheid voor 
algoritmen die worden gebruikt voor gerichte reclame en de optimalisering van 
advertenties, externe regelgevingscontroles door bevoegde autoriteiten mogelijk 
maken en de verificatie mogelijk maken van keuzen ten aanzien van het ontwerp van 
algoritmen die informatie over personen betreffen, zonder dat het risico bestaat dat 
de persoonlijke levenssfeer van gebruikers of bedrijfsgeheimen worden geschonden;

- toegang bieden tot gegevens over de levering van reclame en informatie over de 
aandacht die de adverteerders krijgen, met betrekking tot de vraag waar en wanneer 
advertenties worden geplaatst en de levering van betaalde versus onbetaalde reclame.

4. Artificiële intelligentie en machinaal leren 

In de herziene bepalingen moeten onderstaande beginselen in acht worden genomen met 
betrekking tot de verlening van diensten van de informatiemaatschappij die op AI zijn 
gebaseerd of waarvoor gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde 
besluitvormingsinstrumenten of instrumenten voor machinaal leren, door:

 ervoor te zorgen dat consumenten het recht hebben te worden geïnformeerd wanneer een 
dienst op AI is gebaseerd of indien voor een dienst gebruik wordt gemaakt van 
geautomatiseerde besluitvormingsinstrumenten of instrumenten voor machinaal leren of 
voor geautomatiseerde inhoudsherkenning, evenals het recht om niet te worden 
onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit en de 
mogelijkheid om het gebruik van op AI gebaseerde personalisatie te weigeren, te 
beperken of aan de eigen behoeften aan te passen, met name als het gaat om de 
rangschikking van diensten;

 alomvattende regels tot stand te brengen inzake non-discriminatie en transparantie met 
betrekking tot algoritmen en datasets;

 ervoor te zorgen dat algoritmen verklaarbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten die tot 
controle kunnen overgaan wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat er sprake is 
van algoritmische vertekening;

 te voorzien in toezicht per geval en periodieke risicobeoordeling met betrekking tot 
algoritmen door de bevoegde autoriteiten, alsook in menselijke controle op de 
besluitvorming, teneinde een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen; 
de desbetreffende voorschriften moeten in overeenstemming zijn met de mechanismen 
voor menselijke controle en verplichtingen inzake risicobeoordeling voor de 
automatisering van diensten die zijn vastgelegd in de bestaande regels, zoals Richtlijn 
(EU) 2018/9584 (“richtlijn evenredigheidsbeoordeling”), en mogen geen 

4 Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 
betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering 
van beroepen (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 25).
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ongerechtvaardigde of onevenredige beperking van het vrije verkeer van diensten 
vormen;

 duidelijke regelingen tot stand te brengen inzake verantwoordingsplicht, 
aansprakelijkheid en rechtsmiddelen voor de behandeling van potentiële schade als 
gevolg van het gebruik van AI-toepassingen, geautomatiseerde besluitvorming en 
instrumenten voor machinaal leren;

 het beginsel van veiligheid, beveiliging door ontwerp en door standaardinstellingen vast 
te stellen, evenals effectieve en efficiënte rechten en procedures voor AI-ontwikkelaars in 
gevallen waarin gevoelige besluiten over personen worden genomen op basis van 
algoritmen en door de gevolgen van de technologische ontwikkelingen die zich aandienen 
naar behoren aan te pakken en te benutten;

 te waarborgen dat de vertrouwelijkheid, de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en 
bedrijfsgeheimen worden gerespecteerd; 

 ervoor te zorgen dat er alomvattende informatie beschikbaar moet zijn voor werknemers 
wanneer op de werkplek ingevoerde AI-technologieën rechtstreekse gevolgen hebben 
voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers die van digitale diensten gebruikmaken.

5. Sancties 

De naleving van die bepalingen moet worden versterkt door middel van doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties, met inbegrip van het opleggen van evenredige boeten.

V. MAATREGELEN IN VERBAND MET DE BESTRIJDING VAN ILLEGALE 
ONLINE-INHOUD 

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet duidelijkheid en richtsnoeren verstrekken 
over de manier waarop onlinetussenpersonen illegale online-inhoud moeten bestrijden. Met 
de herziene regels van de richtlijn inzake elektronische handel moet:

 worden verduidelijkt dat een verwijdering van of blokkering van de toegang tot illegale 
inhoud de grondrechten en de rechtmatige belangen van de gebruikers en consumenten 
niet mag aantasten en dat legale inhoud online moet blijven;

 het rechtskader worden verbeterd, rekening houdend met de centrale rol die 
onlinetussenpersonen en het internet spelen bij het bevorderen van het publieke debat en 
de vrije verspreiding van feiten, meningen en ideeën;

 het onderliggende rechtsbeginsel in stand worden gehouden dat onlinetussenpersonen 
niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de daden van hun gebruikers en dat 
onlinetussenpersonen onder billijke, toegankelijke, niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden inhoud kunnen blijven modereren;

 worden verduidelijkt dat een besluit van onlinetussenpersonen over de vraag of door 
gebruikers geüploade inhoud legaal is, voorlopig is en dat onlinetussenpersonen daarvoor 
niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien alleen de rechter in laatste instantie een 
besluit mag nemen over wat illegale inhoud is; 
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 ervoor worden gezorgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vermogen van de lidstaten 
om te besluiten welke inhoud volgens het nationale recht illegaal is; 

 ervoor worden gezorgd dat de maatregelen die onlinetussenpersonen moeten nemen 
evenredig, doeltreffend en adequaat zijn om illegale online-inhoud doeltreffend te 
bestrijden; 

 de strekking van de maatregelen die aanbieders van diensten moeten nemen, worden 
afgestemd op de ernst van de inbreuk; 

 ervoor worden gezorgd dat de blokkering van de toegang tot en de verwijdering van 
illegale inhoud geen blokkering vergt van de toegang tot een volledig platform en 
diensten die anderszins legaal zijn;

 onafhankelijk toezicht worden ingevoerd evenals nieuwe transparantieregels in verband 
met de procedures voor het modereren van inhoud en instrumenten met betrekking tot het 
verwijderen van illegale online-inhoud. Dergelijke systemen en procedures moeten 
vergezeld gaan van solide waarborgen voor transparantie en verantwoordingsplicht en 
beschikbaar zijn voor audits en tests door de bevoegde autoriteiten.

1. Een mechanisme voor melding en actie 

Met het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet een geharmoniseerd en wettelijk 
afdwingbaar mechanisme voor melding en actie tot stand worden gebracht op basis van een 
reeks duidelijke processen en precieze tijdschema’s voor elke stap van de procedure voor 
melding en actie. Dit mechanisme voor melding en actie moet:

 van toepassing zijn op illegale online-inhoud of illegaal onlinegedrag; 

 een onderscheid waarborgen tussen verschillende soorten aanbieders, sectoren en/of 
illegale inhoud en de ernst van de inbreuk;

 voorzien in eenvoudig toegankelijke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke procedures, 
die op het soort inhoud zijn afgestemd;

 gebruikers in staat stellen potentieel illegale online-inhoud of illegaal onlinegedrag 
gemakkelijk te melden bij onlinetussenpersonen langs elektronische weg; 

 op begrijpelijke wijze bestaande concepten en processen verduidelijken, zoals “prompt 
handelen”, “feitelijke kennis en feitelijk bewustzijn”, “gerichte acties”, “formaat van 
meldingen” en “geldigheid van meldingen”; 

 garanderen dat door een melding de wettelijke aansprakelijkheid niet automatisch in 
werking wordt gesteld, noch enige verplichting tot verwijdering wordt opgelegd voor 
specifieke onderdelen van de inhoud of voor de beoordeling van de wettigheid;  

 vereisen dat meldingen voldoende precies en naar behoren onderbouwd zijn, zodat de 
aanbieder van diensten die de melding ontvangt een weloverwogen en zorgvuldig besluit 
kan nemen ten aanzien van het aan de melding te geven gevolg, en de precieze 
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voorschriften omvatten die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat meldingen alle 
informatie bevatten die nodig is voor een snelle verwijdering van illegale inhoud;

 de meldingen moeten de locatie (URL en tijdstempel, in voorkomend geval) van de 
vermeende illegale inhoud in kwestie bevatten, een indicatie van de tijd en datum waarop 
de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, de opgegeven reden voor de melding, met 
inbegrip van een uitleg waarom de melder de inhoud als illegaal beschouwt, en indien 
nodig, afhankelijk van het soort inhoud, aanvullend bewijs voor de melding en een 
verklaring op erewoord dat de verstrekte informatie correct is;

 melders moeten de mogelijkheid hebben, maar niet de plicht, om hun contactgegevens in 
de melding op te nemen. Besluiten zij hun contactgegevens te vermelden, dan moet hun 
anonimiteit ten aanzien van de aanbieder van inhoud worden gegarandeerd. Indien geen 
contactgegevens worden verstrekt, kan het IP-adres of een ander gelijkwaardig gegeven 
worden gebruikt. Anonieme meldingen mogen niet worden toegestaan wanneer zij 
betrekking hebben op de schending van persoonlijkheidsrechten of intellectuele-
eigendomsrechten;

 zorgen voor waarborgen om wangedrag door gebruikers die systematisch, herhaaldelijk 
en te kwader trouw onterechte of verkeerde meldingen indienen, te voorkomen;

 voorzien in een verplichting voor de onlinetussenpersonen om de gemelde inhoud te 
verifiëren en de melder en de persoon die de inhoud heeft geüpload tijdig een met 
redenen omkleed besluit toe te zenden. Het voorschrift inzake toezending van dat besluit 
moet ook een motivering van het besluit omvatten, evenals hoe het besluit tot stand is 
gekomen, of het besluit is genomen door een persoon of een instrument voor 
geautomatiseerde besluitvorming, en informatie over de mogelijkheid voor elk van de 
partijen om bij de tussenpersoon, de rechter of een andere instantie bezwaar te maken 
tegen het besluit;

 informatie bieden en voorzien in rechtsmiddelen om het besluit aan te vechten via een 
tegenmelding, onder meer indien de inhoud is verwijderd door middel van 
geautomatiseerde oplossingen, tenzij deze tegenmelding in strijd zou zijn met een lopend 
onderzoek door rechtshandhavingsinstanties;

 waarborgen dat rechterlijke bevelen die in een andere lidstaat dan de lidstaat van de 
onlinetussenpersoon worden uitgevaardigd, niet via het mechanisme voor melding en 
actie worden afgehandeld.

Het mechanisme voor melding en actie van het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
moet alleen bindend zijn als er sprake is van illegale inhoud. Dat mag onlinetussenpersonen er 
evenwel niet van weerhouden een soortgelijk mechanisme in te voeren voor melding van en 
actie tegen overige inhoud.

2. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot het mechanisme voor 
melding en actie 

 Het besluit dat door de onlinetussenpersoon wordt genomen om al dan niet op te treden in 
verband met inhoud die als illegaal is aangemerkt, moet een duidelijke motivering 
omvatten van de acties die met betrekking tot die specifieke inhoud zijn genomen. De 
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melder moet een ontvangstbevestiging krijgen, evenals een mededeling waarin staat 
aangegeven welk gevolg aan de melding zal worden gegeven.

 De aanbieders van de inhoud die als illegaal wordt aangemerkt, moeten onmiddellijk in 
kennis worden gesteld van de melding en, in voorkomend geval, van de redenen en 
besluiten in verband met de verwijdering van of de opschorting of blokkering van de 
toegang tot de inhoud. Alle partijen moeten naar behoren worden ingelicht over alle 
bestaande beschikbare juridische opties en mechanismen om dit besluit aan te vechten.

 Alle belanghebbende partijen moeten over het recht beschikken het besluit aan te vechten 
door middel van een tegenmelding die aan duidelijke voorschriften moet voldoen en 
vergezeld moet gaan van een uitleg. De belanghebbende partijen moeten ook een beroep 
kunnen doen op mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 Beperking of afstand van het recht om in kennis te worden gesteld en van het recht om als 
gebruiker een tegenmelding te doen voordat een besluit tot verwijdering van inhoud 
wordt genomen, is slechts mogelijk indien:

a) onlinetussenpersonen onderworpen zijn aan een nationaal wettelijk voorschrift 
dat hun oplegt om de verlening van alle onlinetussenhandelsdiensten aan een 
bepaalde gebruiker te beëindigen op zulke wijze dat zij het mechanisme voor 
melding en actie niet kunnen eerbiedigen, of 

b) de melding of tegenmelding een lopend strafrechtelijk onderzoek zou 
belemmeren dat vereist dat het besluit om de toegang tot inhoud op te schorten of te 
verwijderen, geheim wordt gehouden.

 De regels van artikel 17 van de richtlijn inzake elektronische handel moeten worden 
herzien om ervoor te zorgen dat onafhankelijke mechanismen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting worden ingesteld en beschikbaar zijn voor gebruikers in geval van 
geschillen over blokkering van de toegang tot, of verwijdering van door hen geüploade 
werken of ander materiaal.

 Het mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting moet aan bepaalde 
normen voldoen, met name wat procedurele billijkheid, onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid, transparantie en doeltreffendheid betreft. Een dergelijk mechanisme 
maakt het mogelijk dat geschillen onpartijdig worden beslecht en ontneemt de gebruiker 
niet de door het nationale recht geboden rechtsbescherming, onverminderd de rechten van 
gebruikers om een beroep te doen op efficiënte rechtsmiddelen.

 Indien uit het beroep en de tegenmelding blijkt dat de gemelde activiteit of informatie 
niet illegaal is, moet de onlinetussenpersoon de inhoud die was verwijderd of waartoe de 
toegang was opgeschort, onverwijld herstellen of de gebruiker de inhoud opnieuw laten 
uploaden.

 Wanneer een melding wordt gedaan, betwist of ontvangen, moeten alle belanghebbende 
partijen in kennis worden gesteld van zowel de mogelijkheid om gebruik te maken van 
een mechanisme voor alternatieve geschillenbeslechting als het recht zich tot de 
bevoegde nationale rechter te wenden.
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 De mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting mogen op geen enkele 
wijze afbreuk doen aan de rechten van de betrokken partijen om gerechtelijke stappen te 
ondernemen. 

3. Transparantie van het mechanisme voor melding en actie 

Het mechanisme voor melding en actie moet transparant zijn en voor het publiek toegankelijk 
zijn. Met het oog daarop moeten de onlinetussenpersonen worden verplicht jaarverslagen te 
publiceren, die gestandaardiseerd moeten zijn en informatie moeten bevatten over:

 het totale aantal meldingen dat is ontvangen in het kader van het mechanisme voor 
melding en actie en de soorten inhoud waarop deze betrekking hebben;

 de gemiddelde reactietijd voor elke soort inhoud; 

 het aantal abusievelijke verwijderingen;

 de soorten entiteiten die de meldingen hebben ingediend (particulieren, organisaties, 
ondernemingen, betrouwbare flaggers enz.) en het totale aantal meldingen dat zij hebben 
ingediend;

 informatie over de illegale aard van de inhoud of het type inbreuk als gevolg waarvan de 
inhoud is verwijderd;

 het aantal aangevochten besluiten dat door onlinetussenpersonen is ontvangen en 
informatie over de behandeling ervan;

 een beschrijving van het model voor inhoudsmoderatie dat wordt gehanteerd door de 
tussenpersoon die hostingdiensten aanbiedt, alsook van eventuele geautomatiseerde 
instrumenten, met inbegrip van nuttige informatie over de onderliggende logica;

 de maatregelen die zij treffen met betrekking tot wie herhaaldelijk inbreuken pleegt, om 
ervoor te zorgen dat die maatregelen doeltreffend zijn voor de aanpak van dergelijk 
systematisch wangedrag.

Wat de verplichting om dat verslag te publiceren en de vereiste mate van detail betreft, moet 
rekening worden gehouden met de omvang of de schaal waarop onlinetussenpersonen 
opereren en of zij slechts over beperkte middelen en deskundigheid beschikken. Micro-
ondernemingen en startende ondernemingen moeten alleen worden verplicht dit verslag bij te 
werken indien er sprake is van een aanzienlijke wijziging tussen het ene en het 
daaropvolgende jaar.

Onlinetussenpersonen moeten ook informatie publiceren over hun procedures en tijdschema’s 
voor tussenkomst door belanghebbende partijen, zoals de termijn waarover de persoon die de 
inhoud heeft geüpload, beschikt om een tegenmelding te doen, de termijn waarover de 
tussenpersoon beschikt om beide partijen in kennis te stellen van het resultaat van de 
procedure, en de termijn voor de verschillende vormen van beroep tegen een besluit.

4. Veiligehavenbepalingen van de artikelen 12, 13 en 14 van de richtlijn inzake 
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elektronische handel 

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten de huidige beperkte vrijstellingen 
van aansprakelijkheid voor aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij 
(onlinetussenpersonen) waarin is voorzien in de artikelen 12, 13 en 14 van de richtlijn inzake 
elektronische handel worden beschermd en gehandhaafd.

5. Actieve en passieve hosts

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten de afwijkingen voor tussenpersonen 
die een neutrale en passieve rol spelen, worden gehandhaafd en moet het gebrek aan 
rechtszekerheid betreffende het begrip “actieve rol” worden aangepakt door de rechtspraak 
van het Hof ter zake te codificeren. Ook moet worden verduidelijkt dat de aanbieders van 
hostingdiensten een actieve rol spelen wanneer zij inhoud creëren of in zekere mate bijdragen 
aan de illegaliteit van inhoud, of als zij (volgens het oordeel van de gemiddelde gebruiker of 
consument) inhoud van derde partijen als eigen inhoud overnemen.

Het wetgevingspakket moet ervoor zorgen dat onlinetussenpersonen niet louter op grond van 
door hen genomen vrijwillige maatregelen ter bestrijding van illegale inhoud worden geacht 
een actieve rol te spelen. De invoering van dergelijke maatregelen moet echter gepaard gaan 
met passende waarborgen, en contentmoderatiepraktijken moeten billijk, toegankelijk, niet-
discriminerend en transparant zijn.

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten de vrijstellingen van 
aansprakelijkheid worden gehandhaafd voor backend- en infrastructuurdiensten die geen 
partij zijn in de contractuele betrekkingen tussen onlinetussenpersonen en hun klanten en die 
slechts uitvoering geven aan door onlinetussenpersonen of hun klanten genomen besluiten.

6. Verbod op toezicht van algemene aard – artikel 15 van de richtlijn inzake 
elektronische handel

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet het verbod op een algemene 
toezichtverplichting als bedoeld in artikel 15 van de richtlijn inzake elektronische handel 
worden behouden. Onlinetussenpersonen mogen niet aan algemene toezichtverplichtingen 
worden onderworpen.

VI. ONLINEMARKTPLAATSEN 

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten specifieke nieuwe regels worden 
voorgesteld voor onlinemarktplaatsen, voor onlineverkoop, promotie of levering van 
producten en voor dienstverlening aan consumenten.

Die nieuwe regels moeten:

 in overeenstemming zijn met en een aanvulling vormen op een hervorming van de 
richtlijn inzake algemene productveiligheid;

 betrekking hebben op alle entiteiten die diensten en/of producten aanbieden aan 
consumenten in de Unie, ook als zij buiten de Unie gevestigd zijn;

 een onderscheid waarborgen tussen onlinemarktplaatsen en andere soorten aanbieders 
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van diensten, met inbegrip van andere aanvullende tussenhandelsdiensten binnen 
dezelfde bedrijfsactiviteit. Indien een van de diensten die door een onderneming worden 
aangeboden, voldoet aan de criteria die noodzakelijk zijn om als een marktplaats te 
worden beschouwd, moeten de regels ten volle van toepassing zijn op dat deel van de 
bedrijfsactiviteiten, ongeacht de interne organisatie van de onderneming;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen duidelijk maken vanuit welk land de producten 
worden verkocht of de diensten worden verleend, ongeacht of ze door die marktplaats, 
een derde partij of een verkoper met vestiging binnen of buiten de Unie worden verkocht 
of verleend;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen snel alle bekende misleidende informatie die door 
de leverancier wordt verstrekt, verwijderen, met inbegrip van misleidende impliciete 
garanties en verklaringen van de leverancier;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen die professionele diensten aanbieden, aangeven 
wanneer sprake is van een gereglementeerd beroep in de zin van Richtlijn 2005/36/EG, 
opdat consumenten een geïnformeerde keuze kunnen maken en zij bovendien, in 
voorkomend geval, bij de ter zake bevoegde autoriteit kunnen nagaan of een 
beroepsbeoefenaar voldoet aan de vereisten voor een specifieke beroepskwalificatie; 

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen transparant en verantwoordingsplichtig zijn en dat 
zij samenwerken met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om vast te stellen waar er 
sprake is van ernstige risico’s van gevaarlijke producten en die autoriteiten te 
waarschuwen zodra zij weten dat dergelijke producten op hun platform te vinden zijn;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen het systeem van de Unie voor snelle uitwisseling 
van gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen (Rapex) 
raadplegen en steekproefsgewijze controles uitvoeren op teruggeroepen en gevaarlijke 
producten en, in voorkomend geval, de betrokken producten aan passende maatregelen te 
onderwerpen;

 ervoor zorgen dat het, zodra producten door de systemen van de Unie voor snelle 
waarschuwing, door de nationale markttoezichtautoriteiten, door de douaneautoriteiten of 
door de consumentenbeschermingsautoriteiten zijn aangemerkt als onveilige of 
nagemaakte producten, verplicht is deze producten snel en maximaal binnen twee 
werkdagen na ontvangst van de melding te verwijderen van de marktplaats;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen consumenten informeren zodra een door hen 
gekocht product van het platform in kwestie is verwijderd na een melding in verband met 
niet-naleving van de regels van de Unie inzake productveiligheid en 
consumentenbescherming; zij moeten er ook voor zorgen dat onlinemarktplaatsen 
consumenten eveneens inlichten over eventuele veiligheidsproblemen en eventuele 
noodzakelijke acties om te waarborgen dat terugroepacties daadwerkelijk worden 
uitgevoerd;

 ervoor zorgen dat onlinemarktplaatsen maatregelen invoeren om op te treden tegen wie 
herhaaldelijk inbreuken pleegt door gevaarlijke producten aan te bieden, in 
samenwerking met de autoriteiten overeenkomstig de platform-to-businessverordening, 
en dat zij maatregelen nemen om te voorkomen dat reeds verwijderde gevaarlijke 
producten opnieuw zouden verschijnen;
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 de mogelijkheid in overweging geven om van in een derde land gevestigde leveranciers te 
verlangen dat zij een filiaal in de Unie opzetten of een in de Unie gevestigde wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijzen, die ter verantwoording kan worden geroepen voor de 
verkoop van producten of diensten die niet voldoen aan de regels van de Unie inzake de 
veiligheid van Europese consumenten;

 de aandacht vestigen op de aansprakelijkheid van onlinemarktplaatsen indien zij schade 
veroorzaken ten aanzien van consumenten of geen adequate maatregelen nemen om 
illegale producten te verwijderen zodra zij van die illegale producten op de hoogte zijn;

 de aandacht vestigen op de aansprakelijkheid van onlinemarktplaatsen indien die 
platforms een overheersende invloed hebben op leveranciers en essentiële onderdelen van 
economische transacties, zoals betaalmiddelen, prijzen, standaardvoorwaarden of gedrag 
dat gericht is op het vergemakkelijken van de verkoop van goederen aan een consument 
op de markt van de Unie, en er geen fabrikant, importeur of distributeur met vestiging in 
de Unie is die aansprakelijk kan worden gesteld;

 de aandacht vestigen op de aansprakelijkheid van onlinemarktplaatsen indien de 
onlinemarktplaats de consument er niet over heeft ingelicht dat een derde partij de 
feitelijke leverancier van de goederen of diensten is, en de marktplaats bijgevolg 
contractueel aansprakelijk maken ten aanzien van de consument. De aansprakelijkheid 
moet ook in aanmerking worden genomen wanneer de marktplaats willens en wetens 
misleidende informatie verstrekt; 

 waarborgen dat onlinemarktplaatsen recht hebben op verhaal ten aanzien van een in 
gebreke zijnde leverancier of producent;

 ervoor zorgen dat wordt onderzocht of er een uitbreiding mogelijk is van de toezegging 
van bepaalde kleinhandelaars in de elektronische handel en de Commissie om 
respectievelijk gevaarlijke of nagemaakte producten sneller uit de handel te nemen op 
grond van de vrijwillige afspraken in het kader van de “Product Safety Pledge” en het 
“memorandum van overeenstemming over de verkoop van namaakgoederen via het 
internet” en aan te geven welke van die afspraken verplicht zouden kunnen worden.

VII. EX-ANTEREGULERING VAN SYSTEEMRELEVANTE 
MARKTDEELNEMERS

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet een voorstel naar voren worden 
geschoven voor een nieuw afzonderlijk instrument dat ervoor moet zorgen dat de 
systeemrelevante rol van specifieke onlineplatforms geen gevaar vormt voor de interne markt 
vanwege oneerlijke uitsluiting van innoverende nieuwe marktdeelnemers, waaronder kmo’s, 
ondernemers en startende ondernemingen, die de keuze van de consument zou beperken;

Hiertoe moet het wetgevingspakket inzake digitale diensten met name de volgende aspecten 
inhouden:

 een ex-antemechanisme opzetten om tekortkomingen van de markt te voorkomen (in 
plaats van deze alleen maar te verhelpen) die worden veroorzaakt door “systeemrelevante 
marktdeelnemers” in de digitale wereld, voortbouwend op de platform-to-
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businessverordening. Dit mechanisme moet ervoor zorgen dat regelgevingsautoriteiten 
maatregelen kunnen nemen ten aanzien van systeemrelevante marktdeelnemers om 
tekortkomingen van de markt aan te pakken, zonder dat er een inbreuk op de 
mededingingsregels wordt vastgesteld;

 de regelgevingsautoriteiten de bevoegdheid verlenen om evenredige en welomschreven 
maatregelen te nemen ten aanzien van ondernemingen die zijn aangemerkt als 
“systeemrelevante marktdeelnemers”, op basis van in het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten vastgestelde criteria en een uitputtende opsomming van de positieve en 
negatieve maatregelen die deze ondernemingen moeten respecteren en/of niet mogen 
instellen. In haar effectbeoordeling moet de Commissie een grondige analyse maken van 
de verschillende tot dusver op de markt geconstateerde problemen, zoals:

- het gebrek aan interoperabiliteit en aan passende instrumenten, gegevens, 
deskundigheid en middelen die systeemrelevante marktdeelnemers gebruiken om 
consumenten in staat te stellen van digitaal platform of online-ecosysteem te 
veranderen of digitale platformen of online-ecosystemen onderling geconnecteerd en 
interoperabel te gebruiken; 

- de systematische preferentiële weergave, die systeemrelevante marktdeelnemers in 
staat stelt hun eigen downstreamdiensten beter zichtbaar te maken; 

- “data envelopment” die wordt gebruikt om marktmacht vanuit de ene markt uit te 
breiden naar aangrenzende markten, waarbij voorrang wordt gegeven aan de eigen 
producten en diensten en praktijken worden gehanteerd om consumenten afhankelijk 
te maken;

- de wijdverbreide praktijk om door contractuele clausules op te leggen externe 
zakelijke gebruikers te verbieden consumenten naar hun eigen website te leiden;

- het gebrek aan transparantie van de aanbevelingssystemen van systeemrelevante 
marktdeelnemers, met inbegrip van de regels en criteria voor de werking van 
dergelijke systemen; 

 ervoor zorgen dat systeemrelevante marktdeelnemers de mogelijkheid krijgen aan te 
tonen dat het gedrag in kwestie gerechtvaardigd is;

 verduidelijken dat sommige reguleringsmaatregelen ten aanzien van alle 
“systeemrelevante marktdeelnemers” moeten worden opgelegd, zoals transparantie 
inzake de manier waarop zij activiteiten verrichten, met name hoe zij gegevens 
verzamelen en gebruiken, evenals een verbod voor “systeemrelevante marktdeelnemers” 
op praktijken die erop gericht zijn het voor consumenten moeilijker te maken om van 
leverancier te veranderen of diensten van verschillende leveranciers te gebruiken, en op 
andere vormen van ongerechtvaardigde discriminatie die andere bedrijven uitsluiten of 
benadelen;

 regelgevingsautoriteiten de bevoegdheid toekennen om voorlopige maatregelen vast te 
stellen en sancties op te leggen ten aanzien van “systeemrelevante marktdeelnemers” die 
de verschillende regelgevingsverplichtingen waaraan zij moeten voldoen, niet naleven;

 aan de Commissie de bevoegdheid voorbehouden om uiteindelijk een besluit te nemen 
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over de vraag of een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij een 
“systeemrelevante marktdeelnemer” is, op basis van de in het ex-antemechanisme 
vervatte voorwaarden;

 gebruikers van “systeemrelevante marktdeelnemers” in staat stellen te worden 
geïnformeerd, te deactiveren en feitelijke zeggenschap te hebben en besluiten te kunnen 
nemen over welk soort inhoud zij willen zien. Gebruikers moeten ook naar behoren 
worden geïnformeerd over alle redenen waarom specifieke inhoud wordt aangeboden aan 
hen;

 ervoor zorgen dat de rechten, verplichtingen en beginselen van de AVG worden 
nageleefd, met inbegrip van gegevensminimalisatie, doelbinding, gegevensbescherming 
door ontwerp en door standaardinstellingen, en rechtsgronden voor de verwerking;

 zorgen voor passende niveaus van interoperabiliteit waarbij “systeemrelevante 
marktdeelnemers” de gebruikte passende instrumenten, gegevens, deskundigheid en 
middelen moeten delen, teneinde het risico op lock-in van gebruikers en consumenten te 
beperken, evenals het kunstmatig binden van gebruikers aan één systeemrelevante 
marktdeelnemer zonder realistische mogelijkheid of stimulansen om van digitaal platform 
of online-ecosysteem te veranderen. In het kader van die maatregelen moet de Commissie 
verschillende technologieën evenals open normen en protocollen onderzoeken, met 
inbegrip van de mogelijkheid om gebruik te maken van een technische interface 
(applicatieprogramma-interface) waarmee gebruikers van concurrerende platforms een 
koppeling kunnen maken met platforms van systeemrelevante marktdeelnemers en zij er 
informatie mee kunnen uitwisselen; systeemrelevante marktdeelnemers mogen de 
gegevens die zij bij interoperabiliteitsactiviteiten van derden ontvangen, niet commercieel 
gebruiken voor andere doeleinden dan het faciliteren van die activiteiten; 
interoperabiliteitsverplichtingen mogen het vermogen van tussenpersonen om 
kwetsbaarheden te ondervangen niet beperken, belemmeren of vertragen;

 ervoor zorgen dat het nieuwe ex-antemechanisme de toepassing van de 
mededingingsregels onverlet laat, ook wat een voorrangsbehandeling ten aanzien van 
zichzelf en algehele verticale integratie betreft, en ervoor zorgen dat beide 
beleidsinstrumenten volledig onafhankelijk zijn.

VIII. TOEZICHT, SAMENWERKING EN HANDHAVING

Het wetgevingspakket inzake digitale diensten moet het toezicht en de handhaving van de 
bestaande regels verbeteren en de internemarktclausule als de hoeksteen van de digitale 
eengemaakte markt versterken door de clausule aan te vullen met een nieuw 
samenwerkingsmechanisme dat gericht is op de verbetering van de informatie-uitwisseling, 
de samenwerking en het wederzijds vertrouwen, en, op verzoek, de wederzijdse bijstand 
tussen de lidstaten, met name tussen de autoriteiten in het land van herkomst waar de 
aanbieder van diensten gevestigd is en de autoriteiten in het gastland waar deze zijn diensten 
aanbiedt.

De Commissie moet een grondige effectbeoordeling uitvoeren om te beoordelen wat het 
meest geschikte model voor toezicht en handhaving is voor de toepassing van de bepalingen 
van het wetgevingspakket inzake digitale diensten, met inachtneming van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid.
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In haar effectbeoordeling moet de Commissie bestaande modellen onderzoeken, zoals het 
netwerk voor samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (CPC), de 
Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA), het 
Europees Comité voor gegevensbescherming (EDBP) en het Europees Mededingingsnetwerk 
(ECN), en de invoering van een gemengd stelsel voor toezicht overwegen.

Dat gemengd stelsel voor toezicht, dat gebaseerd is op EU-coördinatie in samenwerking met 
een netwerk van nationale autoriteiten, moet het toezicht op en de toepassing van het 
wetgevingspakket inzake digitale diensten verbeteren, de naleving afdwingen, onder meer met 
betrekking tot in de regelgeving voorgeschreven boeten en andere sancties of maatregelen, en 
moet in staat zijn audits van tussenpersonen en platformen te verrichten. Het stelsel moet 
zorgen voor de beslechting, in voorkomend geval, van grensoverschrijdende geschillen tussen 
de nationale autoriteiten, de aanpak van complexe grensoverschrijdende kwesties, de 
verstrekking van advies en richtsnoeren, en de vaststelling van codes en besluiten voor de 
gehele Unie, en het moet samen met de nationale autoriteiten initiatieven kunnen nemen en 
onderzoeken kunnen voeren in verband met grensoverschrijdende kwesties. Het uiteindelijke 
toezicht op de verplichtingen van de lidstaten moet bij de Commissie blijven berusten.

De Commissie moet verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad en samen met 
de nationale autoriteiten een openbaar “platformscorebord” bijhouden met relevante 
informatie over de naleving van het wetgevingspakket inzake digitale diensten. De 
Commissie moet het opzetten en bijhouden van een Europees onderzoeksregister bevorderen 
en ondersteunen om de uitwisseling van gegevens met overheidsinstellingen, onderzoekers, 
ngo’s en universiteiten voor onderzoeksdoeleinden te vergemakkelijken.

In het wetgevingspakket inzake digitale diensten moeten ook nieuwe handhavingselementen 
worden toegevoegd aan artikel 16 van de richtlijn inzake elektronische handel met betrekking 
tot zelfregulering.
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TOELICHTING

Het is belangrijk de essentiële rol van de richtlijn inzake elektronische handel voor het 
stimuleren van de elektronische handel in Europa te erkennen. De richtlijn is sinds de 
vaststelling ervan in 2000 de hoeksteen geworden van de digitale eengemaakte markt, die 
tegenwoordig, met de toenemende digitalisering van de economie en de samenleving, de basis 
moet vormen voor het hele project van de interne markt. 

Inmiddels zijn we echter twintig jaar verder en zijn er nieuwe economische kansen en 
uitdagingen ontstaan. Er zijn nieuwe regels vastgesteld in verband met de verlening van 
diensten van de informatiemaatschappij om bestaande onzekerheden en problemen aan te 
pakken. Ook hebben veel digitale diensten een ontwikkeling doorgemaakt waardoor het 
bestaande juridische kader van de EU niet meer volstaat, ondanks pogingen van het Hof van 
Justitie om een aantal van de aanwezige juridische leemten op te vullen.

In het kader van de verbintenis van de Commissie om met een voorstel voor een nieuw 
wetgevingspakket inzake digitale diensten te komen, wordt met dit verslag beoogd 
aanwijzingen te verstrekken aan de commissie IMCO van het Europees Parlement over de 
hervorming van de richtlijn inzake elektronische handel. Er worden specifieke aanbevelingen 
geformuleerd in verband met de essentiële elementen van die hervorming en het mogelijke 
toepassingsgebied en de mogelijke inhoud van het toekomstige wetgevingspakket inzake 
digitale diensten, als aangekondigd door de Commissie in haar mededeling van februari 2020 
over de digitale strategie.

De rapporteur heeft ernaar gestreefd de belanghebbenden zo breed en transparant mogelijk te 
raadplegen, om ervoor te zorgen dat het verslag op de reële problemen is afgestemd en dat 
onnodige, onbedoelde gevolgen worden beperkt.

De rapporteur beveelt aan de grondbeginselen van de richtlijn inzake elektronische handel te 
behouden wanneer er onvoldoende bewijzen zijn om een verandering daarvan te 
rechtvaardigen, zoals in het geval van de internemarktclausule en de vrijstelling van 
aansprakelijkheid voor illegale online-inhoud ten gunste van sommige platforms en onder 
bepaalde voorwaarden.

Gezien het toenemende belang van onlineplatforms en op basis van gedachtewisselingen met 
deskundigen en belanghebbenden, stelt de rapporteur vast dat er behoefte is aan een betere 
consumentenbescherming en aan maatregelen om de risico’s van fragmentatie van de digitale 
eengemaakte markt aan te pakken.

Op basis van de beoordeling die de rapporteur heeft gemaakt van de richtlijn inzake 
elektronische handel stelt de rapporteur een aantal verbeteringen in de richtlijn voor, alsook 
specifieke suggesties voor de toekomstige bepalingen van het wetgevingspakket inzake 
digitale diensten. De aanbevelingen worden gepresenteerd aan de hand van een aantal van de 
belangrijkste bouwstenen. 

Algemene beginselen
De rapporteur stelt een benadering voor waarbij het wetgevingspakket inzake digitale diensten 
voortbouwt op de regels die momenteel van toepassing zijn op digitale diensten, namelijk de 
richtlijn inzake elektronische handel en de platform-to-businessverordening.
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Hij is ook van mening dat de belangrijkste beginselen van de richtlijn inzake elektronische 
handel, zoals de internemarktclausule, vrijheid van vestiging en het verbod op een algemene 
toezichtverplichting, moeten worden aangevuld met het beginsel “wat offline illegaal is, is dat 
ook online” en beginselen inzake consumentenbescherming en gebruikersveiligheid.

Toepassingsgebied 
De rapporteur stelt voor het wetgevingspakket inzake digitale diensten te laten gelden voor 
alle digitale diensten, waarbij de nadruk niet alleen op onlineplatforms ligt. Ook 
ondernemingen die niet in de EU gevestigd zijn, maar wel diensten aanbieden aan EU-
consumenten, moeten onder dit wetgevingspakket vallen.

Definities 
De definities die het toepassingsgebied van de richtlijn inzake elektronische handel bepalen, 
zijn robuust gebleken en konden worden toegepast op verschillende digitale 
bedrijfsmodellen. Toch is er enige duidelijkheid nodig wat nieuwe digitale diensten betreft. 
De rapporteur stelt voor de bestaande definities van de richtlijn inzake elektronische handel te 
verduidelijken en indien nodig nieuwe elementen toe te voegen om de bestaande leemten op 
te vullen.

Zorgvuldigheidsverplichtingen 
De rapporteur stelt voor om met het wetgevingspakket inzake digitale diensten duidelijke 
verplichtingen inzake zorgvuldigheid, transparantie en informatie in te voeren. De nieuwe 
elementen moeten de algemene informatievoorschriften verbeteren, voorzien in billijke 
contractvoorwaarden en algemene voorwaarden, en de transparantievoorschriften met 
betrekking tot commerciële communicatie versterken. Die maatregelen moeten worden 
versterkt met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

Artificiële intelligentie
De rapporteur is van mening dat kwesties die verband houden met door AI aangestuurde 
diensten, zoals transparantie, verantwoordingsplicht, risicobeoordeling en aansprakelijkheid, 
naar behoren aan bod moeten komen in het wetgevingspakket inzake digitale diensten, 
teneinde een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

Bestrijding van illegale online-inhoud 
De rapporteur is van mening dat het wetgevingspakket inzake digitale diensten duidelijkheid 
moet scheppen en richtsnoeren moet verstrekken over de bestrijding van illegale online-
inhoud. 

Gezien het succes van de logica van veilige havens inzake aansprakelijkheid voor de 
digitale platforms die momenteel vallen onder de richtlijn inzake elektronische handel (de 
artikelen 12 t/m 14 over mere conduit, caching en hosting) en artikel 15, moeten deze 
bepalingen worden behouden. Om de regels efficiënter te maken, moet er een compleet kader 
voor een procedure voor melding en actie worden opgenomen in het wetgevingspakket 
inzake digitale diensten, met gedetailleerde bepalingen over de uitwisseling van meldingen en 
de evaluatie daarvan. 

De rapporteur steunt deze benadering en heeft gedetailleerde aanbevelingen geformuleerd 
over de precieze rechten, verplichtingen, procedures en tijdschema’s voor elke stap van de 
procedure voor melding en actie. 
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De rapporteur is voorts van mening dat met een beter afgestemde benadering op Europees 
niveau waarin rekening wordt gehouden met de verschillende soorten inhoud, de strijd tegen 
illegale inhoud doeltreffender kan worden aangepakt. Met het oog hierop stelt hij de 
Commissie voor de uiteenlopende toepassing en het criterium van actieve en passieve 
aanbieders van hostingdiensten te verduidelijken.
 
Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, is de rapporteur van mening dat de 
grondrechten doeltreffender moeten worden beschermd door de invoering van verschillende 
waarborgen tegen vaak voorkomende onnodige verwijdering van legale inhoud, zoals 
transparantie met betrekking tot het verwijderen van inhoud en de bijbehorende verwerking, 
fouten, actoren en meldingen, alsook door de invoering van de mogelijkheid om een 
mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting vast te stellen teneinde een 
oplossing te helpen vinden voor klachten van getroffen gebruikers. 

Onlinemarktplaatsen
De rapporteur is van mening dat verschillende verbeteringen kunnen worden aangebracht in 
het wetgevingspakket inzake digitale diensten wat betreft onlinemarktplaatsen, die de verkoop 
en distributie van illegale en onveilige producten die niet voldoen aan de EU-regels inzake 
productveiligheid en die de consumentenrechten onvoldoende waarborgen, kunnen 
faciliteren. 

Ex-anteregulering van systeemrelevante platforms 
De rapporteur meent dat de Commissie in het kader van het wetgevingspakket inzake digitale 
diensten een voorstel naar voren moet schuiven om ervoor te zorgen dat de systeemrelevante 
rol van specifieke onlineplatforms geen gevaar vormt voor de interne markt vanwege 
oneerlijke uitsluiting van innoverende nieuwkomers op de markt, waaronder kmo’s. Grote 
platforms met aanzienlijke netwerkeffecten die de facto als “online poortwachters” kunnen 
fungeren, moeten bijzondere verantwoordelijkheden krijgen.

Toezicht en samenwerking
De rapporteur is van mening dat doeltreffend toezicht en doeltreffende samenwerking tussen 
de lidstaten gezien de grensoverschrijdende aard van digitale diensten van cruciaal belang zijn 
om te zorgen voor een behoorlijke handhaving van het nieuwe juridische kader. Daartoe stelt 
de rapporteur voor een gemengd stelsel voor toezicht op te richten dat gebaseerd is op 
coördinatie op EU-niveau in samenwerking met een netwerk van nationale autoriteiten.  

Deze benadering vereist enerzijds een harmonisatie van de belangrijkste regels ter 
bescherming van de gebruikers, en anderzijds samenwerking en wederzijdse bijstand tussen 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de 
regels.
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4.9.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking 
van de eengemaakte markt verbeteren
(2020/2018(INL))

Rapporteur voor advies: Josianne Cutajar

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming:

- onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het kader van de richtlijn elektronische handel van vóór het tijdperk 
van de digitale economie stamt en derhalve geen rekening houdt met de technische, 
economische, arbeidsgerelateerde en sociale realiteit van de onlinediensten van vandaag 
in de sectoren vervoer en toerisme; overwegende dat in de verschillende lidstaten 
uiteenlopende nationale en lokale regelgeving is ingevoerd en dat het gebrek aan een 
geharmoniseerde aanpak op EU-niveau tot marktfragmentatie heeft geleid; 

B. overwegende dat in het ecosysteem van onlineplatforms voor vervoer en toerisme een 
beperkt aantal bedrijven de markt domineert, waarbij deze als poortwachters fungeren 
die grote belemmeringen opwerpen om de markt te betreden, waardoor de concurrentie 
wordt uitgeschakeld en daarmee ook de opties voor consumenten worden beperkt;

C. overwegende dat digitale platforms een positieve invloed hebben gehad op de 
toegankelijkheid van vervoers- en toerismediensten en een belangrijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van technologie voor intelligente vervoerssystemen, met name op 
het gebied van zelfrijdende voertuigen;

D. overwegende dat de toegenomen digitalisering in de sectoren vervoer en toerisme veel 
positieve gevolgen heeft gehad, in de vorm van een grotere keuzevrijheid, een beter 
gebruik van middelen en gemakkelijkere communicatie tussen consumenten en 
bedrijven;

E. overwegende dat moet worden erkend dat een verdere versnelling van de digitalisering 
van de vervoerssector grote kansen met zich meebrengt, en overwegende dat in het licht 
hiervan bij het ontwerpen van toekomstige regelgeving moet worden uitgegaan van de 
bevordering van technologische ontwikkeling in plaats van belemmering, waarbij 
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concurrentie onder gelijke voorwaarden wordt gestimuleerd;

F. overwegende dat de Unie nog niet ten volle gebruikmaakt van alle voordelen van 
interoperabiliteit, met name vanwege tekortkomingen op het gebied van normering, 
aanbestedingsprocedures en coördinatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten;

G. overwegende dat er substantiële investeringen in IT-infrastructuur nodig zijn om de 
digitale diensten te kunnen hosten waarop de toekomstige welvaart in Europa zal 
steunen;

H. overwegende dat digitale onlineplatforms zowel kansen als uitdagingen hebben 
gecreëerd voor de arbeidsmarkt en doorgaans gebruikmaken van flexibeler personeel 
wiens arbeidsvoorwaarden, vertegenwoordiging en sociale bescherming nog steeds 
onduidelijk en in sommige gevallen ongunstig zijn; 

1. stelt vast dat de richtlijn elektronische handel de afgelopen twintig jaar een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van platforms voor vervoer en toerisme op de 
Europese digitale eengemaakte markt; 

2. stelt vast dat het toepassingsgebied van de definitie van diensten van de 
informatiemaatschappij in de richtlijn elektronische handel veelvuldig aan bod is 
gekomen in de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, in het bijzonder wat 
onlineplatforms in de sectoren vervoer en kortetermijnverhuur betreft, en dat het 
toepassingsgebied van deze definitie derhalve moet worden geactualiseerd en 
verduidelijkt met inachtneming van die jurisprudentie; 

3. wijst erop dat onlineplatforms in de sectoren vervoer en toerisme algemeen positief zijn 
onthaald door gebruikers en dat de activiteiten van deze platforms het 
consumentengedrag hebben veranderd; merkt op dat het stimuleren van de toepassing 
door platforms van proactieve maatregelen een manier kan zijn om gebruikers meer 
vertrouwen, zekerheid en veiligheid te bieden; wijst er echter op dat de afwezigheid van 
duidelijke, transparante en actuele regels in sommige gevallen heeft geleid tot 
marktfragmentatie en onzekerheid, hetgeen potentieel schadelijk is voor bedrijven en 
een aanzienlijke belemmering vormt voor hun verdere ontwikkeling, met name voor 
nieuwkomers op de markt;

4. verzoekt de Commissie de aansprakelijkheid van platforms voor vervoer en toerisme te 
verduidelijken, rekening houdend met het specifieke bedrijfsmodel; verzoekt de 
Commissie een uniforme verplichting in te voeren voor platforms voor vervoer en 
toerisme om de identiteit van dienstverleners te verifiëren en dienstverleners te 
verzoeken om de nodige vergunningen, licenties en certificaten in te dienen die 
aantonen dat de aangeboden diensten wettelijk en veilig zijn, het gebruik van 
zorgvuldigheidsprotocollen in te voeren, te waarborgen dat de door dienstverleners 
verstrekte informatie actueel is en maatregelen te nemen tegen illegale inhoud, teneinde 
een veiligere omgeving en rechtszekerheid te creëren en te handhaven voor gebruikers 
en openbare autoriteiten;

5. verzoekt de Commissie EU-brede beginselen te formuleren om de procedures voor 
melding en actie te verduidelijken, rekening houdend met het soort aangeboden digitale 
diensten en de betrokken partijen; meent dat als een melding van een bevoegde 
autoriteit wijst op daadwerkelijke kennis van een onwettige situatie en als het platform 
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geen actie onderneemt, een doeltreffend, afschrikkend en evenredig sanctiemechanisme 
moet worden ingesteld;

6. benadrukt dat er een beoordeling moet plaatsvinden van gevallen waarin een 
marktplaats van een derde land producten en diensten aanbiedt aan Europese 
consumenten waarbij er geen sprake is van een in de EU gevestigde fabrikant, 
importeur of distributeur, teneinde te waarborgen dat het desbetreffende EU-recht wordt 
geëerbiedigd; 

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat de bestaande EU-instellingen, -agentschappen en 
-organen een doeltreffende uitvoering en handhaving waarborgen van de regels die van 
invloed zijn op de markt voor onlineplatforms, met als doel om onder meer het delen 
van gegevens te vergemakkelijken, te voorzien in rechtsmiddelen voor consumenten en 
de dialoog met belanghebbenden te bevorderen; onderstreept het belang en de 
specifieke kenmerken van de markt voor onlineplatforms op het gebied van vervoer en 
toerisme, die wat dat betreft een sectorspecifieke aanpak en bijzondere aandacht 
vereisen; verzoekt om na te gaan of het mogelijk is binnen het bestaande kader een 
enkel contactpunt op te richten voor platforms op het gebied van toerisme en vervoer; 

8. verzoekt de Commissie de werking van het oorsprongslandbeginsel verder te 
verduidelijken, met inbegrip van de mogelijke afwijkingen daarvan, teneinde 
rechtszekerheid in de hele EU te waarborgen;

9. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van kmo’s; 
beveelt aan in toekomstige wetgeving rekening te houden met de bestaande verschillen 
tussen de marktdeelnemers op de eengemaakte markt; dringt voorts aan op de beperking 
van onnodige administratieve lasten voor kmo’s die diensten op het gebied van vervoer 
en toerisme aanbieden en verzoekt er rekening mee te houden dat veel kmo’s beperkte 
toegang tot financiering hebben; benadrukt de noodzaak van een betere toegang tot data 
voor kmo’s in de sectoren vervoer en toerisme;

10. wijst op de zeer specifieke aard van de inhoud op platforms voor vervoer en toerisme 
ten opzichte van andere sectoren, die in sommige gevallen aan verplichte, op nationaal 
niveau vastgestelde nauwkeurige criteria moet voldoen; roept op tot een 
sectorspecifieke, door de EU gecoördineerde inspanning om samen met alle 
belanghebbenden afspraken te maken, in overeenstemming met de regels van de 
eengemaakte markt, over verschillende reeksen criteria – zoals vergunningen, licenties 
of in voorkomend geval een lokaal of nationaal registratienummer voor een aangeboden 
dienst – die vereist zijn om een dienst aan te bieden op een platform, met als doel 
samenwerking te bevorderen en meer zakelijke kansen te creëren; wijst op het belang 
van deeleconomieplatforms in de sectoren vervoer en toerisme, waarop diensten worden 
aangeboden door zowel particulieren als beroepsbeoefenaars; benadrukt dat het met 
betrekking tot alle dienstverleners belangrijk is om geen overmatige 
informatieverplichtingen en onnodige administratieve lasten op te leggen, met 
bijzondere nadruk op aanbieders van peer-to-peer-diensten en kmo’s;

11. verzoekt de Commissie te werken aan betere betrekkingen tussen belanghebbende 
partijen en lokale autoriteiten op de markt voor kortetermijnverhuur en 
mobiliteitsdiensten; is van mening dat de wet inzake digitale diensten erop gericht moet 
zijn rechtszekerheid en duidelijkheid op deze markt te waarborgen door een 
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governancekader tot stand te brengen waarmee de samenwerking tussen platforms voor 
kortetermijnverhuur en mobiliteit en de lokale autoriteiten wordt geformaliseerd, met 
name met het oog op het delen van beste praktijken om zo hun dagelijkse 
werkzaamheden te vergemakkelijken, alsook door een reeks informatieverplichtingen 
vast te stellen voor platforms voor kortetermijnverhuur en mobiliteit ten aanzien van 
hun dienstverleners in verband met de toepasselijke nationale, regionale en lokale 
wetgeving;

12. is in dit verband verheugd over de overeenkomst die in maart 2020 is gesloten tussen de 
Commissie en bepaalde platforms uit de sector kortetermijnverhuur over het delen van 
gegevens, en is van mening dat lokale overheden hierdoor in staat zullen zijn een beter 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de deeleconomie en dat de overeenkomst een 
betrouwbare en voortdurende uitwisseling van data mogelijk zal maken en zo zal 
bijdragen aan beleidsvorming op basis van feiten; verzoekt de Commissie om verdere 
stappen te ondernemen om een uitgebreider kader inzake het delen van data tot stand te 
brengen voor onlineplatforms voor kortetermijnverhuur, na raadpleging van alle 
betrokken partijen, en systemische platforms te verplichten om hun data 
dienovereenkomstig te delen met Eurostat en het nationaal bureau voor de statistiek van 
het land waar de dienstverleners actief zijn, met volledige inachtneming van de 
algemene verordening gegevensbescherming1;

13. wijst op het belang van toegang tot data, overdraagbaarheid van data en transparante 
datagovernance in de platformeconomie; beklemtoont het cruciale belang van data voor 
lokale overheden voor het handhaven en ontwikkelen van beleid op het gebied van 
vervoer en toerisme, alsook voor het creëren van nieuwe innovatieve diensten die 
bijdragen aan het concurrentievermogen van Europa; is van mening dat sommige data 
kunnen worden beschouwd als een strategisch publiek goed en is dan ook ingenomen 
met de mededeling van de Commissie betreffende een Europese datastrategie, met name 
wat betreft de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimten in 
strategische economische sectoren zoals vervoer en mobiliteit; benadrukt dat bij het 
gebruik en de verwerking van data de regels inzake gegevensbescherming moeten 
worden nageleefd;

14. vestigt de aandacht op het belang van data voor de vervoersector, ter ondersteuning van 
de technische ontwikkeling van artificiële intelligentie, 5G en andere technologieën 
voor draadloze netwerken, en verbonden en geautomatiseerde mobiliteit; verzoekt de 
Commissie om bedrijfsinnovatie te bevorderen, met volledige inachtneming van de EU-
wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming; is van mening dat er een vrije datastroom tussen voertuigen en 
dienstverleners moet kunnen plaatsvinden en verzoekt de Commissie bijgevolg 
concurrerende toegang tot in voertuigen aanwezige data te waarborgen met het oog op 
onderhoud en reparatie, alsook voor start-ups in de mobiliteitssector; 

15. merkt op dat er belangrijke maatschappelijke doeleinden mogelijk zijn voor 
zogenoemde ruwe gegevens, d.w.z. gegevens die nog niet zijn verwerkt met het oog op 
gebruik, waarbij het onder meer om niet-persoonsgebonden gegevens kan gaan; 
verzoekt de Commissie een rechtskader en een systeem van stimulansen te creëren voor 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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het delen van ruwe gegevens met de particuliere sector, openbare instellingen en 
universiteiten met het oog op onderzoek en samenwerking tussen 
interoperabiliteitsplatforms, met volledige inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming;

16. onderstreept de noodzaak om gegevensuitwisseling, digitalisering en big data te 
stimuleren op platforms voor vervoer en logistiek met het oog op een grotere efficiëntie 
bij de organisatie en het beheer van goederen- en reizigersverkeersstromen, evenals een 
beter gebruik van infrastructuur en middelen; verzoekt de Commissie deze platforms op 
EU-niveau te coördineren om de zichtbaarheid van de toeleveringsketen, realtime 
verkeersbeheer en vrachtstromen te verbeteren, en hierdoor tevens de administratieve 
formaliteiten in verband met het TEN-T, met name langs grensoverschrijdende 
trajecten, te vereenvoudigen en te beperken; wijst op het belang van toegankelijkheid, 
interoperabiliteit en uitwisseling van actuele en realtime reis- en verkeersdata om het 
aanbod en de vraag online voor alle vervoerswijzen te bevorderen, in overeenstemming 
met de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen2; verzoekt de Commissie om een 
beoordeling te maken van belemmeringen die de totstandkoming van een online 
multimodale markt voor stedelijke, regionale en langeafstandsvervoersdiensten in de 
weg staan;

17. wijst op het potentieel van platforms voor mobiliteit als een dienst (MaaS) voor het 
digitaliseren, automatiseren en koolstofvrij maken van de EU-mobiliteit; verzoekt de 
Commissie de uitrol van evenwichtige MaaS-systemen te evalueren om te voorkomen 
dat er monopolies ontstaan en de handhaving van het desbetreffende recht en beleid te 
waarborgen, en een zekere mate van controle door lokale overheden op deze systemen 
mogelijk te maken;

18. erkent dat de digitale economie, en met name platforms, aanzienlijke gevolgen kunnen 
hebben voor reeds lang bestaande gereguleerde bedrijfsmodellen in een groot aantal 
strategische sectoren, zoals de vervoer- en de horecasector; benadrukt daarom dat een 
gelijk speelveld moet worden bevorderd, met name voor innovators, bedrijven en 
nieuwkomers op de markt, met inbegrip van kmo’s en start-ups, en dat moet worden 
voortgebouwd op de platform-to-businessverordening3 om een verscheidenheid aan 
actoren te behouden, een gunstige concurrerende omgeving te waarborgen en de 
dominante marktpositie van grote spelers te beperken; beklemtoont dat de Commissie 
zo snel mogelijk duidelijke criteria en een definitie van “systemische platforms” moet 
vaststellen;  verzoekt de bevoegde autoriteiten waakzaam te blijven om 
monopolievorming te voorkomen in de markt van platforms voor vervoer en toerisme 
door toezicht te houden op wanpraktijken, bijvoorbeeld het onrechtmatig voorrang 
geven van zichzelf of anderen op onlinezoekmachines, hetgeen tot oneerlijke 
prijsstelling en beïnvloeding van het koopgedrag kan leiden;

19. beklemtoont dat het tijdperk van de digitale economie gekenmerkt moet worden door 
werkzekerheid en vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor zelfstandigen en werknemers 

2 Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het 
invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere 
vervoerswijzen (PB L 207 van 6.8.2010, blz. 1).
3 Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van 
billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 57).
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met traditionele arbeidsovereenkomsten; spoort de lidstaten en de Commissie ertoe aan 
de geschiktheid van nationale arbeidsregels en de bepalingen van het EU-arbeidsrecht te 
beoordelen;   

20. wijst erop dat de werking van digitale platforms op het gebied van vervoer en toerisme 
een positieve rol heeft gespeeld bij het scheppen van nieuwe banen, met name voor 
jongeren en ongeschoolde werknemers; 

21. is in dit verband ingenomen met de nieuwe richtlijn betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden4 en de aanbeveling van de Raad met betrekking tot de 
toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen5; verzoekt de 
Commissie om nauwlettend toezicht te houden op de handhaving van het acquis op dit 
gebied; wijst in dit verband op de lopende werkzaamheden van het Europees Parlement 
in verband met zijn verslag getiteld “Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale 
bescherming voor platformwerkers – Nieuwe vormen van werkgelegenheid die verband 
houden met de digitale ontwikkeling”6; 

22. dringt aan op de totstandbrenging van een internationaal governancesysteem uit hoofde 
waarvan platformhouders verplicht zijn bepaalde minimumrechten en -bescherming in 
acht nemen en waarmee het gebruik van data en de verantwoordingsplicht bij het 
gebruik van algoritmen op de werkvloer worden gereguleerd; wijst op het in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde grondrecht van 
werknemers van alle categorieën om collectieve actie te ondernemen ter verdediging 
van hun belangen;

23. benadrukt de noodzaak van transparantie op platforms voor vervoer en toerisme, met 
name wat betreft algoritmes die van invloed zijn op dienstverlening, prijsstelling en 
reclame en digitale mechanismen voor het opbouwen van vertrouwen, zoals 
beoordelingen en recensies, waarbij evenwel het bedrijfsgeheim moet worden 
beschermd; dringt aan op de uitvoering van het bestaande acquis inzake 
consumentenbescherming en naleving van de Europese normen, alsook op bijkomende 
en duidelijkere regels inzake informatie over de grondgedachte achter gepersonaliseerde 
prijsstelling, aanbiedingen en rangschikkingen, met name wanneer dit gebeurt met 
software voor geautomatiseerde besluitvorming; is van mening dat consumenten naar 
behoren moeten worden geïnformeerd en dat hun rechten daadwerkelijk moeten worden 
gewaarborgd; meent dat consumenten de mogelijkheid moeten krijgen te verzoeken om 
controles en correcties van eventuele fouten die voortvloeien uit geautomatiseerde 
besluitvorming, en dat zij tevens moeten beschikken over verhaalmogelijkheden in dat 
verband;

24. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de interoperabiliteit tussen apparaten, 
applicaties, gegevensopslagplaatsen, diensten en netwerken te bevorderen, aangezien 
die noodzakelijk is om ten volle gebruik te kunnen maken van de voordelen van de 
toepassing van informatie- en communicatietechnologieën, die onder meer gebruikt 

4 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 105).
5 Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor 
werknemers en zelfstandigen 2019/C 387/01 (PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1).
6 Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van 
werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling (2019/2186(INI)). 
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worden in de sectoren vervoer en toerisme;

25. onderstreept dat onlineplatforms in de sectoren vervoer en toerisme via hun diensten 
duurzaamheid moeten bevorderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal; 
wijst op de rol die digitalisering kan spelen om de sectoren vervoer en toerisme 
duurzamer te maken, met name wat stedelijke mobiliteit betreft, maar ook door het 
stimuleren van een efficiënter gebruik van middelen en onderbenutte gebieden die 
traditioneel geen voordeel halen uit toerisme; herinnert eraan dat goed geïnformeerde 
gebruikers een belangrijke stimulans vormen voor duurzaam vervoer en toerisme; roept 
onlineplatforms op om milieuvriendelijke alternatieven in hun aanbod en 
gebruiksvoorwaarden op te nemen en verzoekt de Commissie richtsnoeren vast te 
stellen voor onlineplatforms voor vervoer en toerisme, met instrumenten en informatie 
over de wijze waarop platforms hun klanten en gebruikers beter kunnen informeren 
over de milieueffecten van hun diensten; 

26. benadrukt dat de ongekende crisis die door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt de 
vraag naar digitale diensten sterk heeft doen toenemen en de behoefte aan een 
versterking van de digitale soevereiniteit van de EU heeft vergroot; is verheugd over het 
initiatief van de Commissie om een netwerk van contactpunten in de lidstaten op te 
zetten en een platform op EU-niveau te creëren met het oog op het uitwisselen van 
informatie over verkeersstromen in groene corridors en nationale responsmaatregelen 
op het gebied van vervoer; benadrukt dat het noodzakelijk is steun te blijven bieden 
voor samenwerking op het gebied van groene corridors om een goede werking van de 
EU-toeleveringsketens en het goederenverkeer in het EU-vervoersnetwerk te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om in de herstelfase de doeltreffendheid van het 
EU-coördinatieplatform te waarborgen;

27. wijst op de ernstige gevolgen van de COVID-19-crisis voor de toeristische sector in de 
EU; verzoekt de Commissie een EU-platform op te zetten voor de uitwisseling van 
gegevens en informatie tussen alle belanghebbende partijen in de sector toerisme om in 
de herstelfase gemakkelijker beste praktijken te kunnen delen en duurzaamheid te 
bevorderen;
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking 
van de eengemaakte markt verbeteren
(2020/2018(INL))

Rapporteur voor advies (*): Petra Kammerevert

(Initiatief – Artikel 47 van het Reglement)
(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ervan overtuigd dat de huidige Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en 
de Raad1 een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de elektronische 
handel, maar stelt tegelijkertijd voor de wetgeving inzake digitale diensten te 
harmoniseren zodat zij van toepassing is op een brede waaier aan aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, en duidelijkere bindende regels en passende 
aansprakelijkheid aan hun op te leggen; 

2. acht het in beginsel noodzakelijk duidelijkere en, in de mate van het mogelijke, 
uniforme, in de gehele Unie geldende en consequente regelgevingsprocessen vast te 
leggen ter bestrijding van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie en 
ter bescherming van minderjarigen, alsmede regels inzake onlinereclame, 
microtargeting en eerlijke elektronische handel; dringt tegelijkertijd erop aan een 
duidelijk onderscheid te maken tussen illegale inhoud, strafbare feiten en illegaal 
gedeelde inhoud enerzijds en schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en 
desinformatie anderzijds, aangezien telkens andere benaderingen en regels moeten 
worden toegepast;

3. verstaat in dit verband onder “haatzaaiende uitingen” verbale of non-verbale 
communicatie waarmee vijandigheid tegen een persoon of een bepaalde sociale groep of 
een lid van een dergelijke groep wordt gericht, vaak op grond van een verwijzing naar 
ras, huidskleur, religie, afstamming of nationale of etnische afkomst, seksuele 
gerichtheid en waarmee openlijk genderspecifiek geweld wordt vergoelijkt, ontkend en 

1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
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zeer gebagatelliseerd of mensen hiertoe worden aangezet; onderstreept dat hieronder het 
openlijk aanzetten tot geweld of haat valt;

4. verstaat in dit verband onder “desinformatie” alle vormen van onware, onjuiste en 
misleidende informatie die is bedoeld, wordt gepresenteerd en gepropageerd om 
openbare schade toe te brengen of voordeel te behalen, en beschouwt “propaganda” als 
grotendeels bestaand uit strategische communicatie die is bedoeld en wordt aangewend 
om een bevolking te misleiden en zich te mengen in het recht van het publiek om kennis 
van iets te nemen en het recht van individuen om informatie en ideeën van allerlei aard 
te vergaren, ter kennis te nemen en te delen;

5. onderstreept dat bij elke nieuwe regelgeving moet worden gestreefd naar een vergroting 
van de transparantie, gelijke behandeling, veiligheid, zelfbeschikking en het vertrouwen 
van de eindgebruikers in de controle van de aan hun geleverde inhoud; dringt aan op 
een hoge mate van interoperabiliteit van diensten en overdraagbaarheid van gegevens 
waarbij tegelijkertijd hoge normen inzake auteursrecht en gegevensbescherming worden 
gehandhaafd, alsmede datasoevereiniteit in combinatie met zelfbeschikking;

6. herinnert eraan dat regelgeving moet worden ontworpen met het oog op de waarborging 
van de grondrechten, met name de vrijheid van meningsuiting, informatie, mening en de 
media, het recht op intellectuele eigendom, de bevordering van de mediapluriformiteit, 
culturele verscheidenheid en gegevensbescherming, alsmede de waarborging van 
diverse en eerlijke concurrentie en toegang tot Europese werken;

7. acht het van essentieel belang dat het begrip “partijen met een legitiem belang” 
duidelijk wordt afgebakend en dat deze derde partijen toegang hebben tot betrouwbare 
informatie over de aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij; betreurt het 
feit dat de informatievoorschriften van artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG niet 
doeltreffend zijn opgelegd; dringt erop aan dat bepaalde onlinetussenpersonen, zoals 
domeinnaamregistrars, aanbieders van hostingdiensten of aanbieders van 
onlinereclamediensten, ertoe verplicht worden de identiteit van hun zakelijke klanten te 
verifiëren door de identificatiegegevens te vergelijken met de relevante bestaande en 
beschikbare databanken van hun zakelijke gebruikers, in overeenstemming met de 
wetgeving inzake gegevensbescherming uit hoofde van het  “Know Your Business 
Customer”-protocol (KYBC), en dat tussenpersonen zowel het recht als de plicht 
hebben hun dienstverlening te weigeren of te beëindigen indien de informatie over de 
identiteit van hun zakelijke klant door de bevoegde autoriteiten als onwaar of grof 
misleidend wordt aangemerkt, waarbij het concurrentievermogen van de kleine en 
micro-ondernemingen niet mag worden geschaad;  is van oordeel dat dit KYBC-
protocol moet worden toegepast op zakelijke klanten en geen effect mag hebben op de 
persoonsgegevens van individuele gebruikers;

8. wijst andermaal op het belang van het waarborgen van de vrijheid van mening en 
meningsuiting, van informatie en van de pers; is, gezien het belang van de bescherming 
van de onafhankelijke journalistiek uit hoofde van de wet inzake digitale diensten, in dit 
verband sterk gekant tegen de verdere evaluatie van legale inhoud wanneer deze legaal 
is gepubliceerd, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze inhoud weliswaar 
legaal is, maar aanleiding geeft tot aanzienlijke bezorgdheid over de ernstige schade die 
deze kan aanrichten; dringt erop aan dat in al deze gevallen maatregelen van een 
aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij moeten zijn gebaseerd op een 
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gerechtelijk bevel; wijst erop dat de verruiming van het toepassingsgebied van Richtlijn 
(EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad2 tot de aanbieders van 
videoplatformen en tot sociale netwerken met betrekking tot de verspreiding van 
audiovisuele inhoud een belangrijke bijdrage kan leveren, mits onverwijld omgezet in 
nationale wetgeving, aan het terugdringen van schadelijke inhoud, desinformatie en 
haatzaaiende uitingen;

9. dringt aan op concretere en, voor zover mogelijk, uniform toepasselijke regels inzake 
transparantie, aangezien door het verwijderen, lager rangschikken en prioriteren van 
inhoud in sociale netwerken de sterkere verspreiding van illegale online-inhoud wordt 
teruggedrongen, en schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie worden 
bestreden;

10. dringt erop aan dat op data gebaseerde reclame en microtargeting worden gereguleerd 
en worden onderworpen aan strikte transparantieregels; dringt aan op het verplichte 
labelen van betaalde politieke onlineadvertenties, opdat zij door de eindgebruiker 
gemakkelijk kunnen worden herkend; onderstreept dat betaalde politieke 
onlineadvertenties transparant moeten zijn, zodat de eindgebruiker kan zien wie voor de 
inhoud heeft betaald;

11. erkent dat de praktijkcode inzake desinformatie heeft bijgedragen tot het structureren 
van een dialoog met platformen en regelgevende instanties; stelt voor dat 
onlineplatformen doeltreffende en passende waarborgen moeten bieden, met name om 
ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig, evenredig en niet-discriminerend te werk gaan en 
om te voorkomen dat per ongeluk inhoud wordt verwijderd die niet illegaal is; stelt voor 
dat het bestaande rechtskader voor de bescherming van minderjarigen en de bestrijding 
van schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie en de doeltreffende 
handhaving ervan moeten worden geëvalueerd middels een “actieplan voor de 
democratie”; onderstreept in dit verband de doeltreffende toepassing van co- en 
zelfregulering en de uitwisseling van optimale praktijken op Unieniveau, en benadrukt 
dat een dergelijk plan de samenwerking met factcheckers en onderzoekers moet 
omvatten; is van mening dat de verspreiding van schadelijke inhoud, haatzaaiende 
uitingen en desinformatie het beste kan worden tegengegaan door burgers te helpen bij 
het verwerven van digitale en mediageletterdheid en het ontwikkelen van kritisch 
denken, en door de onafhankelijke professionele journalistiek en de kwaliteitsmedia te 
versterken; dringt aan op intensievere samenwerking tussen de nationale regelgevende 
instanties en/of organen, zowel in als tussen de lidstaten, teneinde de ongewenste 
effecten en specifieke problemen doeltreffender aan te pakken; acht in dit verband 
coördinatie op Unieniveau noodzakelijk;

12. erkent dat het beginsel dat louter passieve digitale diensten, zoals aanbieders van 
internettoegang, niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die via hun diensten wordt 
doorgegeven, omdat zij geen controle hebben over die inhoud (“doorgeefluik”), geen 
actieve interactie hiermee hebben of deze niet optimaliseren, moet worden gehandhaafd, 
aangezien dit een van de hoekstenen van een vrij internet is, terwijl actieve diensten 

2 Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht 
van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69).
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volledig aansprakelijk moeten blijven voor de inhoud van hun diensten;

13. dringt erop aan dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij ertoe worden 
verplicht illegale inhoud niet alleen onverwijld te wissen, zodra zij hiervan kennis 
hebben genomen of hiervan op de hoogte zijn gesteld, maar dat dergelijke inhoud ook 
aan de desbetreffende bevoegde instanties wordt medegedeeld voor eventueel verder 
onderzoek en strafvervolging; is van mening dat exploitanten de relevante 
metagegevens gedurende een beperkte periode moeten bewaren en alleen op verzoek 
van de bevoegde instanties binnen deze periode moeten doorgeven;

14. onderstreept dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke informatie moeten verschaffen over hun omgang met illegale 
inhoud, en dat zij inhoudaanbieders in alle gevallen in kennis moeten stellen van het 
wissen van dergelijke inhoud, met vermelding van de rechtsgrond, de mogelijkheden 
om bezwaar aan te tekenen en doeltreffende klachten- en beroepsmechanismen;  
herinnert eraan dat het vermoeden van onschuld in elke verdere gerechtelijke procedure 
moet worden gehandhaafd en dat de persoonsgegeven van de slachtoffers moeten 
worden beschermd;

15. benadrukt dat vrijwillige maatregelen die aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij nemen ter bestrijding van illegale of schadelijke inhoud, 
haatzaaiende uitingen en desinformatie, niet mogen leiden tot een beperking van hun 
aansprakelijkheid;

16. dringt erop aan dat verplichtingen tevens moeten worden gerangschikt, zodat 
platformen met een dominante positie op de markt of een belangrijk deel ervan (bijv. 
platformen die als poortwachter fungeren of markten kunnen structureren) aan een 
strengere regulering worden onderworpen dan opkomende en nicheondernemingen, 
aangezien grotere en gevestigde platformen meer middelen kunnen besteden aan de 
gecoördineerde opsporing van misleidend gedrag en de moderatie van inhoud; 
onderstreept dat exploitanten van dominante platformen niet alleen de culturele en 
taalkundige diversiteit moeten waarborgen, maar deze ook actief moeten bevorderen, 
aangezien zij een essentiële rol vervullen bij de toegang tot nieuws, audiovisuele inhoud 
en culturele en creatieve werken; is van mening dat betrouwbare kwaliteitsvolle media-
inhoud die is afgestemd op relevante markten en die de nationale taalwetten in acht 
neemt, voorrang moet krijgen en door deze platformen gemakkelijk toegankelijk moet 
worden gemaakt; benadrukt dat, ter bescherming en bevordering van de culturele en 
taalkundige diversiteit en ter ondersteuning van Europese werken en de 
mediapluriformiteit, het gebruik van algoritmen door dergelijke platformen transparant 
en voor de eindgebruiker regelbaar moet zijn, opdat de gebruikers inzicht hebben in en 
de mogelijkheden kennen voor de wijze waarop toegang tot relevante inhoud wordt 
verleend, gerangschikt of beperkt; is van oordeel dat elk voorgesteld systeem vergezeld 
moet gaan van gedegen regelingen ter bescherming van de grondrechten, waarbij de 
mogelijkheid van onpartijdig gerechtelijk toezicht onverlet wordt gelaten;

17. dringt erop aan dat de kwestie van valse accounts wordt aangepakt en dat de winsten 
van degenen die desinformatie verspreiden, in beslag worden genomen;

18. dringt aan op een versterkt en duidelijker afgebakend rechtskader om ervoor te zorgen 
dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij doeltreffende maatregelen 
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nemen, zoals een verhoogde aanwending van geautomatiseerde opsporingsprocedures 
onder menselijk toezicht, en snel ingrijpen om illegale inhoud van hun diensten te 
verwijderen en het opnieuw uploaden van dergelijke inhoud verhinderen;  

19. is van oordeel dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij in het geval 
van inbreukmakende live-inhoud prompt moeten handelen, wanneer zij een melding van 
de rechthebbenden hebben ontvangen, en verzoekt de Commissie in dit verband het 
begrip “prompt handelen”, dat reeds is opgenomen in Richtlijn 2000/31/EG, te 
verduidelijken; verwijst tegelijkertijd naar recente nationale jurisprudentie die 
aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij ertoe verplicht inbreukmakende 
inhoud binnen 30 minuten te verwijderen;

20. stelt voor het beginsel van het land van oorsprong te versterken door de samenwerking 
tussen de lidstaten bij de handhaving van legitieme algemene en openbare belangen op 
te voeren, hetgeen een grotere betrokkenheid van de nationale regelgevende instanties 
vereist, alsmede herzieningen van bestaande procedurele regelingen en 
handhavingsmethoden teneinde in grensoverschrijdende gevallen een duurzamere en 
effectievere rechtshandhaving te bewerkstelligen;

21. wijst nadrukkelijk op het feit dat de bescherming en bevordering van de vrijheid en 
uiting van een verscheidenheid aan meningen, informatie, pers en vormen van culturele 
expressie en eigendomsrechten, alsmede de bescherming van het privékarakter van 
communicatie tussen individuele personen met elkaar in evenwicht moeten zijn en de 
basis moeten vormen van de liberale democratie, zowel offline als online; vraagt 
derhalve dat de inzet van alle technologisch mogelijke middelen ter bestrijding van 
illegale of schadelijke inhoud, haatzaaiende uitingen en desinformatie op het internet in 
deze context gebaseerd wordt op gerechtelijk en regelgevend toezicht; onderstreept dat 
dergelijke maatregelen niet mogen leiden tot controlemaatregelen vooraf of filtering bij 
het uploaden van inhoud hetgeen niet strookt met artikel 15 van Richtlijn 2000/31/EC; 
onderstreept tevens dat deze maatregelen niet mogen leiden tot het opleggen van een 
algehele verplichting toe te zien op alle inhoud; stelt voor dat, wanneer technologische 
middelen en specifieke maatregelen in overeenstemming met de bestaande wettelijke 
bepalingen worden ingezet, er behoefte is aan sterke waarborgen inzake transparantie en 
verantwoordingsplicht, alsmede een potentieel voor hooggekwalificeerd, onafhankelijk 
en onpartijdig menselijk toezicht; doet een beroep op de Commissie om, in de mate van 
het mogelijke, uniform toepasselijke en doeltreffende regels vast te stellen voor de  
“meldings- en actieprocedure” teneinde de opsporing en verwijdering van illegale of 
illegaal gedeelde inhoud te bespoedigen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat legale en 
legaal gedeelde inhoud online blijft en dat elke verwijdering van legale inhoud die 
wellicht onterecht is gewist, niet leidt tot de identificatie van individuele gebruikers of 
tot de verwerking van persoonsgegevens;  dringt erop aan dat aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij ertoe worden verplicht klachten- en 
beroepsmechanismen ter beschikking van de gebruikers te stellen en klachten zonder 
onnodige vertraging af te handelen;

22. benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat de verzameling en verwerking van alle 
persoonsgegevens die niet valt onder het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 
2016/680 van het Europees Parlement en de Raad3 noch onder het toepassingsgebied 

3 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met 
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van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad4, geschiedt in 
overeenstemming met de beginselen van legaliteit, noodzakelijkheid en evenredigheid, 
zoals vastgesteld in artikel 9 van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming 
van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
(Verdrag nr. 108);

23. benadrukt dat de toegang tot de markt voor niet-particuliere entiteiten, zoals ngo’s, 
bibliotheken, culturele instellingen, onderzoekscentra, culturele netwerken en 
universiteiten, moet worden verbeterd;

24. dringt erop aan dat de aanbieders van mediadiensten toegang krijgen tot de gegevens die 
worden gegenereerd door of rechtstreeks verband houden met de diensten of inhoud die 
zij leveren, wanneer de diensten en inhoud worden aangeboden op wereldwijde digitale 
platformen, waarbij steeds de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer in acht moeten worden genomen; dringt aan op sterke 
waarborgen om misbruik van gebruikersgegevens te voorkomen, onder meer door te 
zorgen voor algoritmische transparantie en verantwoordingsplicht, alsmede door 
onderzoekers en openbare toezichthouders toegang te verlenen tot relevante gegevens;

25. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat exploitanten van platformen klachten- en 
beroepsmechanismen ter beschikking stellen van de gebruikers en dat klachten zonder 
onnodige vertraging worden afgehandeld;

26. vraagt om oplossingen om een eerlijke mededinging en gelijke toegang tot de 
eengemaakte markt voor sportevenementen en diensten uit alle lidstaten mogelijk te 
maken;

27. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat exploitanten van platformen 
transparantieverslagen ter beschikking stellen die informatie bevatten over het aantal 
gevallen waarin inhoud verkeerdelijk als illegaal of als illegaal gedeeld is aangemerkt, 
en dat de bevoegde autoriteiten informatie ter beschikking stellen over het aantal 
gevallen waarin een verwijdering heeft geleid tot een onderzoek en de vervolging van 
criminaliteit;

28. is van mening dat de regelgeving inzake technologie zo moet worden uitgevoerd dat 
innovatie niet wordt verstoord en de vrijheid van meningsuiting niet wordt beknot; 
onderstreept dat de openbare, net- en technologisch neutrale toegang tot het internet een 
speciale rechtsbescherming moet genieten, omdat deze de basis vormt voor de 
noodzakelijke interoperabiliteit van diensten en systemen, zorgt voor verscheidenheid, 
digitale creatie bevordert, en eerlijke mededinging en het creëren van een digitale 
diensteninfrastructuur mogelijk maakt waartoe ook de toegang van elke burger van de 
Unie tot een kwalitatief goed aanbod van informatie, media, opleiding, wetenschap en 
cultuur behoort; dringt derhalve bij de Commissie erop aan zich meer in te zetten voor 
de gelijke, niet-discriminerende behandeling van het gehele gegevensverkeer in de 

het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
4 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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Unie, en de weerslag van aanbiedingen tegen nultarief op de mededinging in de Unie 
andermaal kritisch onder de loep te nemen; wijst erop dat openbronsoftware, open 
normen en open technologieën het meest geschikt zijn om interoperabiliteit, eerlijke 
mededinging en toegankelijkheid te waarborgen;

29. verzoekt de Commissie maatregelen in te voeren om platformen en aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij ertoe te verplichten dat zij voorkomen dat 
minderjarigen toegang krijgen tot pornografische inhoud; herinnert eraan dat dergelijke 
inhoud, die zeer vaak vrij beschikbaar is, de jongere generatie diepgaand kan 
destabiliseren bij het ontdekken van hun emoties en seksualiteit; benadrukt dat een 
groot deel van de pornografische inhoud op het internet seksistische stereotypen 
overbrengt die vaak de waardigheid van vrouwen ernstig ondermijnen en zelfs bijdragen 
aan het bagatelliseren van scènes van misbruik of geweld; benadrukt derhalve dat de 
verdediging van vrouwenrechten en de bestrijding van gendergerelateerd en seksueel 
geweld een vastberaden optreden met doeltreffende technologische middelen vereisen 
om te voorkomen dat minderjarigen aan dergelijke inhoud worden blootgesteld; 
herinnert aan de noodzaak om daartoe ambitieuze regels vast te stellen en aan het belang 
van versterkte samenwerking op Europees niveau ter bescherming van minderjarigen;

30. benadrukt dat sectorspecifieke regelingen in beginsel voorrang moeten hebben op 
horizontale regelingen; onderstreept in dit verband met name dat een toekomstige wet 
inzake digitale diensten als lex specialis de bepalingen van de bestaande Richtlijn (EU) 
2018/1808 en Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad5 
volledig erkent;

31. benadrukt het belang van nieuwe digitale culturele en creatieve industrieën en van de 
toegevoegde waarde van digitale technologieën in verschillende culturele, onderwijs-, 
media-, sport- en jeugdgerelateerde sectoren; verzoekt de Commissie wetgeving voor te 
stellen die de ontwikkeling van deze nieuwe trend mogelijk maakt, de culturele en 
creatieve werken van auteurs en makers beschermt en zorgt voor een eerlijke en gelijke 
interne markt voor iedereen, onafhankelijk van hun regio of van hun lidstaat;

32. benadrukt dat het toenemende gebruik van internet voor de verkoop van boeken 
vergezeld moet gaan met maatregelen om de culturele diversiteit te waarborgen, zodat 
iedereen gelijke toegang tot lectuur krijgt en het beginsel van een eerlijke en billijke 
vergoeding voor de rechthebbenden en de diversiteit van de publicaties van uitgeverijen 
wordt beschermd; wijst andermaal op de noodzaak de eerlijke mededinging op de 
digitale eengemaakte markt in stand te houden door het beginsel van interoperabiliteit 
op te leggen;

33. dringt erop aan dat de apparatuurneutraliteit aan de orde komt, omdat alleen in 
combinatie met netneutraliteit een verantwoorde consumentenbeslissing van begin tot 
eind kan worden gewaarborgd;

34. verzoekt de lidstaten om, in samenwerking met de internetexploitanten, Europol en 
Eurojust, de meldings- en verwijderingsprocedures doeltreffender te maken voor het 

5 Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 
(PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
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wissen van gewelddadige en kinderpornografische inhoud.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking 
van de eengemaakte markt verbeteren
(2020/2018(INL))

Rapporteur voor advies (*): Patrick Breyer

(Initiatief – Artikel 47 van het Reglement)
(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat een aantal kwesties met betrekking tot het burgerlijk en handelsrecht 
en de handhaving van het burgerlijk en administratief recht ook van bijzonder belang 
zijn voor de loutere betrekkingen tussen consumenten, alsmede voor het 
concurrentievermogen en de mededinging online;

B. overwegende dat de regels die zijn verankerd in Richtlijn 2000/31/EG inzake 
elektronische handel (richtlijn elektronische handel) een essentiële rol hebben gespeeld 
bij het faciliteren van digitale diensten op de interne markt en van cruciaal belang zijn 
voor het waarborgen van een innovatief ondernemingsklimaat; overwegende dat de wet 
inzake digitale diensten tot doel moet hebben de civielrechtelijke en handelsrechtelijke 
bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid van onlineplatforms en aanbieders van 
hostingdiensten te actualiseren, teneinde ondernemingen, gebruikers en de samenleving 
als geheel zekerheid en veiligheid te verschaffen door middel van duidelijke 
verplichtingen voor onlineplatforms, waaronder ook marktplaatsen;

C. overwegende dat is aangetoond dat er op onlinemarktplaatsen talrijke illegale producten 
en diensten worden aangeboden, wat vereist dat maatregelen worden genomen in het 
kader van de wet inzake digitale diensten;

D. overwegende dat de wet inzake digitale diensten ervoor moet zorgen dat de 
consumenten vertrouwen hebben in het gebruik van elektronische handel en 
tegelijkertijd aan Europese start-ups en kmo’s de kans moet geven hun positie op de 
markt te verstevigen;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar het technisch mogelijk en redelijk is, verplicht 
moeten worden om anoniem gebruik en betaling van hun diensten mogelijk te maken, 
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aangezien anonimiteit een doeltreffende preventie vormt tegen ongeoorloofde 
bekendmaking van gegevens, identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van 
persoonsgegevens die online verzameld zijn; merkt op dat in gevallen waarin het 
Unierecht handelaren verplicht hun identiteit mee te delen, aanbieders van dominante of 
systemische marktplaatsen zouden kunnen worden verplicht om de identiteit van de 
handelaren te verifiëren; suggereert dat nieuwe technologische oplossingen moeten 
worden gezocht en toegepast zowel voor de identiteit als voor de anonimiteit van 
gebruikers; wijst erop dat wanneer platforms de identiteit van gebruikers verifiëren, zij 
de identiteit van gebruikers niet zonder hun uitdrukkelijke en vrijwillig verleende 
toestemming bekend mogen maken;

2. merkt op dat in het komende wetgevingsvoorstel betreffende de wet inzake digitale 
diensten het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie volledig in acht moet 
worden genomen, alsook de regels van de Unie inzake de bescherming van 
consumenten, hun veiligheid, privacy en persoonsgegevens; wijst erop dat de 
hoofdbeginselen van de richtlijn inzake elektronische handel, te weten het beginsel van 
het land van oorsprong, de beperkte-aansprakelijkheidsregeling en het verbod op 
algemene toezichtverplichtingen, van toepassing moeten blijven in het kader van de wet 
inzake digitale diensten; wijst erop dat, teneinde de normen inzake de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen, tegenstrijdige wetgeving te voorkomen, 
ongerechtvaardigde en ondoeltreffende geoblocking te verhinderen en te komen tot een 
geharmoniseerde digitale eengemaakte markt, aanbieders van hostingdiensten er niet toe 
mogen worden verplicht om de toegang tot informatie die in hun land van oorsprong 
wettig is, te verwijderen of ontoegankelijk te maken;

3. benadrukt dat een duidelijk, uniform en actueel regelgevingskader moet worden 
vastgesteld, met onder meer duidelijke definities; wijst op de noodzaak om het begrip 
dominante of systemische platforms te definiëren en de kenmerken daarvan vast te 
leggen;

4. merkt op dat, aangezien op basis van de onlineactiviteiten van personen een diepgaand 
inzicht kan worden verkregen in hun persoonlijkheid en het, met name voor dominante 
of systemische platforms, mogelijk is om hen zo te manipuleren, het verzamelen en 
gebruiken van persoonsgegevens betreffende het gebruik van digitale diensten moet 
worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de dienst te leveren en de gebruikers te 
factureren; benadrukt de noodzaak van handhaving van wetgeving ter beperking van het 
verzamelen van persoonsgegevens door platforms die hosting aanbieden voor inhoud, 
onder meer op basis van de interactie van gebruikers met de inhoud die door deze 
platforms wordt aangeboden, om zo gerichte advertentieprofielen op te stellen; verzoekt 
platforms die hosting voor inhoud aanbieden om gerichte reclame die gebaseerd is op de 
eerdere interactie van de gebruiker met de door hen of op de websites van derden 
aangeboden inhoud, alleen te gebruiken indien de gebruiker hiervoor van tevoren 
toestemming heeft verleend, in overeenstemming met de algemene verordening 
gegevensbescherming en de e‑privacyrichtlijn; bevestigt dat overheidsinstanties 
uitsluitend toegang mogen krijgen tot de metadata van een gebruiker om met 
voorafgaande rechterlijke toestemming een onderzoek in te stellen naar verdachten van 
ernstige strafbare feiten;

5. maakt zich zorgen dat diensten voor eenmalige aanmelding kunnen worden gebruikt om 
gebruikers op verschillende platforms te volgen; beveelt aan van aanbieders die een 
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dienst voor eenmalige aanmelding ondersteunen en een dominant marktaandeel hebben, 
te eisen dat zij ook ten minste één open en generiek authenticatiesysteem ondersteunen 
dat is gebaseerd op een niet-gepatenteerd kader;

6. wijst erop dat de wet inzake digitale diensten, vanwege de bescherming van de 
grondrechten en het waarborgen van de rechtszekerheid, geen gebruik mag maken van 
het juridisch niet gedefinieerde concept “schadelijke inhoud”, maar dat de publicatie 
van illegale inhoud moet worden aangepakt, met inachtneming van het beginsel dat 
“wat offline illegaal is, ook online illegaal is"; merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn illegale inhoud te onderscheiden van inhoud die in een 
welbepaalde context legaal is; merkt verder op dat de beoordeling van geautomatiseerde 
rapporten door dienstverleners, hun personeel of hun contractanten, als zodanig niet kan 
zorgen voor een betere werking van inhoudsherkenningstechnologieën; benadrukt 
derhalve dat, onverminderd artikel 17 van de auteursrechtrichtlijn, de wet inzake 
digitale diensten uitdrukkelijk elke verplichting om geautomatiseerde instrumenten voor 
inhoudsmoderatie te gebruiken, moet uitsluiten en het vrijwillige gebruik daarvan moet 
reguleren, en geen “notice-and-stay-down”-mechanismen mag opleggen; stelt met 
nadruk dat de door de aanbieders gebruikte procedures voor inhoudsmoderatie niet 
mogen leiden tot eventuele controlemaatregelen vooraf op basis van geautomatiseerde 
instrumenten of filtering bij het uploaden van inhoud; onderstreept dat 
inhoudsmoderators gepaste training en adequate psychologische steun moeten krijgen; 
onderstreept dat het belangrijk is om hierbij te bekijken of een beslissing inzake 
inhoudsmoderatie werd genomen door een persoon dan wel door een algoritme, en in 
het laatste geval, of deze beslissing door een persoon is gecontroleerd; onderstreept de 
noodzaak van meer transparantie bij de beoordeling en het beheer van inhoud door 
platforms die hosting aanbieden voor inhoud, en stelt daarom voor een 
controlemechanisme in te voeren voor dominante of systemische platforms die hosting 
voor inhoud aanbieden, om de risico’s van hun beheerbeleid voor inhoud te evalueren;

7. benadrukt dat het belangrijk is een bestaand of nieuw Europees agentschap of orgaan te 
belasten met de coördinatie van de samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot 
grensoverschrijdende vraagstukken en de coördinatie van het netwerk van 
onafhankelijke nationale handhavingsinstanties;

8. onderstreept dat de billijkheid en grondrechtelijkheid van de voorwaarden die door 
tussenpersonen aan de gebruikers van hun diensten worden opgelegd, onderworpen 
moeten zijn aan rechterlijke toetsing;

9. beklemtoont dat, teneinde constructief voort te bouwen op de voorschriften van de 
richtlijn elektronische handel en de rechtszekerheid te garanderen, de toepasselijke 
wetgeving de plichten van digitaledienstverleners volledig en uitdrukkelijk moet 
beschrijven in plaats van een algemene zorgvuldigheidsplicht op te leggen; benadrukt 
dat de wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor digitaledienstverleners niet mag 
afhangen van onduidelijke begrippen zoals de “actieve” of “passieve” rol van de 
dienstverleners;

10. benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet, het beslissen 
over de wettigheid van onlineactiviteiten en het gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken, onder meer op sociale media, met name om de gebruikers te beschermen, na 
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kennisgeving aan de aanbieder en de betrokken partijen, altijd bij onafhankelijke 
gerechtelijke instanties moet liggen, die de uiteindelijke beslissing nemen; waarschuwt 
daarom tegen het gebruik van bepalingen die platforms aanmoedigen om vrijwillige 
maatregelen toe te passen; benadrukt dat de wet inzake digitale diensten moet zorgen 
voor volledige eerbiediging van de grondrechten en de bescherming van de 
burgerrechten van de gebruikers en ook moet zorgen voor volledige eerbiediging van de 
waarborgen en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor alle maatregelen die door de 
platforms en de digitaledienstverleners worden toegepast; is van mening dat een 
aanbieder van hostingdiensten, zodra hij daadwerkelijk op de hoogte is van het bestaan 
van illegale inhoud en het illegale karakter daarvan, door middel van een geldige 
kennisgeving, onderworpen moet zijn aan verplichtingen inzake inhoudsverwijdering en 
verantwoordelijk kan worden gesteld voor de beoordeling van aangemelde inhoud, met 
name voor diensten van de "onlinemarktplaats"; vraagt dat de Commissie overweegt 
dominante of systemische aanbieders van hostingdiensten ertoe te verplichten ernstige 
strafbare feiten te melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties zodra zij 
daarvan op de hoogte zijn;

11. onderstreept dat illegale inhoud moet worden verwijderd op de plaats waar deze wordt 
gehost, en dat aanbieders van internettoegang niet mogen worden verplicht de toegang 
tot inhoud te blokkeren;

12. benadrukt dat op wetsovertredingen evenredige sancties moeten worden gesteld, maar 
dat daarbij niet mag worden overgegaan tot het uitsluiten van personen van digitale 
diensten;

13. benadrukt dat de verspreiding van legale maar potentieel schadelijke inhoud, zoals 
desinformatie en haatzaaiende taal op sociale media, moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de inhoud die hen wordt aangeboden; benadrukt dat 
voor het beheren van inhoud op basis van het volgen van handelingen van de gebruiker, 
de voorafgaande en volledig geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist is en 
dat en dat gebruikers die weigeren hun toestemming te geven, andere eerlijke en 
redelijke mogelijkheden moeten krijgen om toegang tot de dienst te krijgen; vindt dat 
gebruikers van sociale netwerken het recht moeten hebben om hun tijdlijn in 
chronologische volgorde te zien, ongeacht of er sprake is van curatie van de inhoud; 
stelt voor dat platforms die als dominant of systemisch worden beschouwd een API 
moeten aanbieden waarmee gebruikers de inhoud kunnen laten beheren door software 
of diensten van hun keuze, waar dit technisch mogelijk is; onderstreept dat platforms 
moeten zorgen voor meer transparantie betreffende geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen door te waarborgen dat de algoritmen niet subjectief zijn, en 
dat de besluitvorming met systemen die gebruikmaken van algoritmen te allen tijde zo 
begrijpelijk en transparant mogelijk moet zijn; dringt erop aan dat de wet inzake digitale 
diensten discriminerende inhoudsmoderatiepraktijken verbiedt;

14. benadrukt dat, om het lock-in-effect van gecentraliseerde netwerken te voorkomen en de 
concurrentie en de keuzevrijheid van de consument te waarborgen, gebruikers van 
dominante sociale-mediadiensten en -berichtendiensten toegang moeten kunnen krijgen 
tot platformoverschrijdende interactie via open interfaces (interconnectiviteit); verzoekt 
de Commissie een verbod in te stellen op het opleggen van een eigen en gesloten 
ecosysteem voor het gebruik van digitale producten en diensten in verschillende 
omgevingen, teneinde een echte en hoogwaardige interoperabiliteit mogelijk te maken, 
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waarbij deze producten en diensten in een open formaat worden aangeboden en naar 
elke digitale omgeving kunnen worden geëxporteerd;

15. benadrukt dat de wet inzake digitale diensten moet voorzien in specifieke en 
gedetailleerde regels, zoals het verduidelijken van de bepalingen voor platforms en 
socialemediadiensten; is van mening dat de voorwaarden voor de geldigheid en de 
follow-up van inhoudsmeldingen moeten worden gespecificeerd; is ook van mening dat 
het voorkomen en bestraffen van misbruiken, die met name bestaan uit het herhaaldelijk 
indienen van onterechte of onrechtmatige inhoudsmeldingen, moet worden gebaseerd 
op de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
wijst voorts op de noodzaak van het beperken van de verantwoordelijkheid van 
platforms met betrekking tot diensten, met name diensten met media-inhoud, die reeds 
onder de redactionele controle van een inhoudsaanbieder staan, die zelf onderworpen is 
aan uitgebreide regelgeving en aan onafhankelijk en effectief toezicht door een erkende 
onafhankelijke bevoegde autoriteit, volgens een kennisgevings- en actiesysteem waarin 
de beginselen van de richtlijn elektronische handel gerespecteerd worden; meent dat 
voor kleinere commerciële en niet-commerciële aanbieders niet dezelfde verplichtingen 
mogen gelden; benadrukt dat ieder nieuw rechtskader op het gebied van digitale 
diensten werkbaar moet zijn voor Europese kmo’s, waaronder ook start-ups, en derhalve 
evenredige verplichtingen en duidelijke waarborgen moet bevatten voor alle sectoren; 
benadrukt dat de regels van de wet inzake digitale diensten moeten voorkomen dat 
platformexploitanten inhoud wijzigen onder de redactionele controle van een 
inhoudsaanbieder, zoals bepaald in het recht van de Unie; onderstreept dat als het nodig 
is om media-inhoud te verwijderen, dit uitsluitend kan gebeuren op basis van een 
rechterlijk bevel; is van oordeel dat aanbieders van inhoud eerst moeten worden 
gehoord voordat de toegang tot de inhoud wordt geblokkeerd, mits dit geen 
belemmering of gevaar vormt voor lopende strafrechtelijke onderzoeken; is van mening 
dat passende verhaalmechanismen, zowel via organen voor geschillenbeslechting als via 
rechterlijke instanties, beschikbaar moeten worden gesteld, met toepassing van redelijke 
termijnen; is van mening dat commerciële aanbieders van hostingdiensten die als 
dominant of systemisch worden beschouwd, moeten zorgen voor een openbaar en 
anoniem toegankelijk mechanisme voor het melden van vermeende illegale inhoud die 
op hun platform is gepubliceerd; benadrukt in dit verband dat de wet inzake digitale 
diensten de bepalingen van de richtlijn audiovisuele mediadiensten niet mag 
ondergraven of overbodig mag maken; benadrukt dat rechthebbenden toegang moeten 
krijgen tot de niet-persoonsgebonden gegevens die worden gegenereerd door of verband 
houden met hun inhoud op platforms, onder de voorwaarden waarin het EU-recht 
voorziet en na een degelijke effectbeoordeling;

16. beveelt ten zeerste aan dat platforms die als onlinemarktplaatsen fungeren, gebruikers 
informatie verstrekken over de voornaamste criteria die worden gebruikt om de 
volgorde en rangorde te bepalen van de producten die aan gebruikers worden getoond 
naar aanleiding van een zoekopdracht, met name als de resultaten zijn beïnvloed door 
een vergoeding van een leverancier of als de exploitant van het platform zelf optreedt 
als leverancier van bepaalde producten die in de resultaten van de zoekopdracht worden 
getoond;

17. benadrukt dat het geografische bereik van de wet inzake digitale diensten moet worden 
uitgebreid naar de activiteiten van digitaledienstverleners die in derde landen gevestigd 
zijn, voor zover zij hun diensten ook in de Unie aanbieden; stelt voor dat 
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tussenpersonen die in een derde land zijn gevestigd, een wettelijke vertegenwoordiger 
moeten aanwijzen die in de Unie is gevestigd en aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de producten of diensten die zij aanbieden;

18. stelt voor dat platforms die een systeem hanteren om de reputatie van de leveranciers 
van producten of diensten vast te stellen, informatie moeten verstrekken over de manier 
waarop deze scores tot stand komen; is in dit verband van mening dat de beoordelingen 
aan de hand waarvan deze reputatiescores worden berekend, gebaseerd moeten zijn op 
de authentieke ervaring van een van de bij de transactie betrokken partijen; beklemtoont 
dat een beoordeling niet mag worden gepubliceerd als de auteur een vergoeding heeft 
gekregen om een positieve of negatieve beoordeling te geven;

19. wijst erop dat de wet inzake digitale diensten bijzondere aandacht moet schenken aan 
personen met een handicap en hun toegang tot digitale diensten moet garanderen; vraagt 
dat de Commissie dienstverleners stimuleert om technische hulpmiddelen te 
ontwikkelen die personen met een handicap die in de Unie wonen de mogelijkheid 
bieden om goed gebruik te maken van en te profiteren van onlinediensten;

20. beveelt aan dat platforms die een reputatiesysteem hanteren voor de leveranciers van 
goederen of diensten, de mogelijkheid bieden om de bestaande beoordelingen over te 
hevelen naar het reputatiesysteem van een ander platform wanneer de leverancier 
daarom vraagt of wanneer het contract tussen het platform en de betreffende leverancier 
wordt beëindigd; wijst erop dat consumenten moeten worden geïnformeerd over de 
herkomst van beoordelingen indien deze afkomstig zijn van een ander platform.
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van de eengemaakte markt verbeteren
(2020/2018(INL))
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(Initiatief – Artikel 47 van het Reglement)
Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming:

–  onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat digitale diensten en hun onderliggende algoritmen de grondrechten, en 
met name het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, non-
discriminatie en de vrijheid van meningsuiting en informatie, en de rechten van het 
kind, zoals verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de Commissie daarom een 
verplichting tot non-discriminatie, transparantie en verklaarbaarheid van algoritmen in 
te voeren, met sancties om naleving af te dwingen, evenals de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst, alsook andere nalevingsmaatregelen, zoals monitoring, 
evaluatie, onafhankelijke audits en specifieke stresstests, om de naleving te 
ondersteunen en af te dwingen; is van mening dat er een op risico’s gebaseerde aanpak 
moet worden gevolgd waarbij strengere regels worden toegepast voor algoritmen die 
een potentiële bedreiging vormen voor de fundamentele rechten en vrijheden; 
onderstreept dat de kern van het concept van transparantie en verklaarbaarheid van 
algoritmen moet zijn dat de informatie die voor de gebruiker wordt verstrekt, wordt 
gepresenteerd in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm, in duidelijke en eenvoudige taal, met name voor alle informatie die specifiek op 
een kind is gericht;

2. benadrukt dat de snelle ontwikkeling van digitale diensten een krachtig 
toekomstbestendig wetgevingskader vereist ter bescherming van persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer; merkt op dat de richtlijn elektronische handel dateert van 
2000, maar dat de gegevensbeschermingsregeling sindsdien aanzienlijk is 
geactualiseerd; herinnert er daarom aan dat elke toekomstige bepaling van de wet inzake 
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digitale diensten het brede kader van de grondrechten en de Europese regelgeving 
inzake privacy en gegevensbescherming volledig eerbiedigt; benadrukt in dit verband 
dat alle digitaledienstverleners het Unierecht op het gebied van gegevensbescherming 
volledig moeten eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad (AVG), en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en 
de Raad (e-privacyrichtlijn), die momenteel wordt herzien, evenals de vrijheid van 
meningsuiting en non-discriminatie, en de beveiliging en de veiligheid van hun 
systemen en diensten moeten waarborgen;

3. beklemtoont dat het noodzakelijk is doeltreffende end-to-end encryptie toe te passen op 
gegevens, omdat dit van essentieel belang is voor het vertrouwen in en de veiligheid op 
het internet en onbevoegde toegang van derden doeltreffend voorkomt; onderstreept dat 
de wet inzake digitale diensten moet zorgen voor een gelijk speelveld door juridische 
duidelijkheid te verschaffen betreffende de concepten en definities die in de wetgeving 
zijn opgenomen en door te gelden voor alle relevante actoren die digitale diensten 
aanbieden in de Unie, ongeacht of ze in de Unie gevestigd zijn of erbuiten; beklemtoont 
dat de wet inzake digitale diensten toekomstbestendig moet zijn en van toepassing moet 
zijn op nieuwe opkomende technologieën met een impact op de digitale eengemaakte 
markt; benadrukt dat de wet inzake digitale diensten het recht in stand moet houden om 
anoniem gebruik te maken van digitale diensten, wanneer de aard van de dienst of de 
bestaande wetgeving de identificatie of authenticatie van de gebruiker of de klant niet 
vereist;

4. merkt op dat, aangezien de onlineactiviteiten van personen diepe inzichten kunnen 
verschaffen in hun persoonlijkheid en het mogelijk maken hun te manipuleren, de 
algemene en niet-selectieve verzameling van persoonsgegevens betreffende handelingen 
en interactie van gebruikers online onevenredig inbreuk maakt op het recht op privacy; 
bevestigt dat gebruikers het recht hebben niet verregaand te worden gevolgd wanneer 
zij digitale diensten gebruiken; beklemtoont dat overheidsinstanties in de geest van de 
rechtspraak over communicatiemetadata uitsluitend toegang mogen krijgen tot de 
abonneegegevens en metadata van een gebruiker om met voorafgaande rechterlijke 
toestemming een onderzoek in te stellen naar verdachten van ernstige strafbare feiten; is 
daarentegen ervan overtuigd dat digitaledienstverleners geen gegevens mogen 
bijhouden met het oog op rechtshandhaving, tenzij een onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstantie in overeenstemming met het Unierecht rechtstreeks opdracht heeft 
gegeven tot het doelgericht bijhouden van de gebruikersgegevens van een persoon;

5. merkt op dat digitale diensten op het moment van registratie voor een dienst onnodig 
overgaan tot het verzamelen van persoonsgegevens, zoals gender, geboortedatum en -
plaats, mobiel nummer, e-mailadres en postadres, vaak omdat er gebruikgemaakt wordt 
van éénmalig inloggen (single sign-in); verzoekt de Commissie een openbare dienst in 
het leven te roepen als alternatief voor particuliere single sign-in-systemen; onderstreept 
dat deze dienst moet worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het verzamelen van 
identificeerbare login-gegevens door de login-aanbieder technisch onmogelijk is en dat 
de verzamelde gegevens tot een absoluut minimum worden beperkt; verzoekt de 
Commissie een verplichting in te voeren voor digitale diensten om altijd een 
mogelijkheid voor handmatige login aan te bieden die standaard is ingesteld; beveelt de 
Commissie ook aan om, met name ter bescherming van minderjarigen, als openbare 
dienst een leeftijdscontrolesysteem op te zetten voor gebruikers van digitale diensten; 
benadrukt dat beide openbare diensten niet mogen worden gebruikt voor commerciële 
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doeleinden en ook niet om gebruikers op verschillende websites te volgen, dat zij 
beveiligd en transparant moeten zijn, dat alleen gegevens ogen worden verwerkt die 
nodig zijn voor de identificatie van de gebruiker, dat zij niet van toepassing zijn op 
andere digitale diensten dan diensten die persoonlijke identificatie, authenticatie of 
leeftijdscontrole vereisen, en alleen mogen worden gebruikt met een legitiem doel en in 
geen geval mogen worden gebruikt om de algemene toegang tot het internet te 
beperken; onderstreept dat wanneer een bepaald soort officiële identificatie offline 
nodig is, een gelijkwaardig beveiligd elektronisch systeem voor elektronische 
identificatie moet worden opgezet;

6. wijst erop op het belang dat gebruikers de mogelijkheid hebben hun eigen grondrechten 
online af te dwingen; herhaalt dat digitaledienstverleners het recht van hun gebruikers 
op overdraagbaarheid van gegevens moeten eerbiedigen en mogelijk maken zoals 
vastgesteld in het Unierecht; wijst op de problemen waarmee personen te maken krijgen 
als ze hun individuele rechten op gegevensbescherming en privacy wensen af te 
dwingen jegens dominante platforms die actief zijn op verschillende markten en die 
verschillende dochterondernemingen hebben; vraagt daarom dat de lidstaten en 
digitaledienstverleners transparante, gemakkelijke, doeltreffende, eerlijke en snelle 
klachten- en beroepsmechanismen vaststellen om gebruikers de mogelijkheid te bieden 
van hun rechten op grond van de AVG gebruik te maken of die af te dwingen, en 
gebruikers in staat te stellen het offline halen van hun inhoud aan te vechten; moedigt 
digitaledienstverleners aan om voor al hun onderliggende digitale platforms één 
contactpunt te creëren, zodat verzoeken van gebruikers naar de juiste ontvanger worden 
doorgestuurd; merkt voorts op dat gebruikers er altijd uitdrukkelijk van op de hoogte 
moeten worden gebracht of zij contact hebben met een mens dan wel met een machine;

7. wijst erop dat biometrische gegevens worden beschouwd als een bijzondere categorie 
van persoonsgegevens met specifieke verwerkingsvoorschriften; merkt op dat 
biometrische gegevens kunnen en in toenemende mate worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, onder meer op een aantal gevoelige terreinen 
zoals bankieren en essentiële diensten als gezondheidszorg, ongeacht of de potentiële 
voordelen daarvan en met name de verhoogde authenticiteit vergeleken met 
alfanumerieke beveiligingskenmerken of Pincodes, indien fysieke aanwezigheid bij het 
verkrijgen van essentiële diensten problematisch is, en dat dit gebruik aanzienlijke 
risico’s inhoudt voor en ernstig in strijd is met het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en het recht op gegevensbescherming, met name wanneer dit 
gebeurt zonder de toestemming van de betrokkene, en ook identiteitsfraude mogelijk 
maakt; verzoekt daarom de Commissie in haar wet inzake digitale diensten een 
verplichting op te nemen voor digitaledienstverleners om biometrische gegevens 
uitsluitend op het apparaat zelf op te slaan, tenzij centrale opslag door de wet is 
toegestaan, en gebruikers van digitale diensten altijd een standaard ingesteld alternatief 
te bieden voor het gebruik van biometrische gegevens voor de werking van een dienst, 
en een verplichting om de klanten duidelijk te informeren over de risico’s van het 
gebruik van biometrische gegevens; benadrukt dat een digitale dienst niet mag worden 
geweigerd wanneer de betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik van 
biometrische gegevens;

8. wijst op de mogelijke negatieve gevolgen van gepersonaliseerde reclame, met name 
microgerichte en gedragsadvertenties door tussenpersonen die de effectiviteit van 
advertenties meten en real-time bidding platforms, en van beoordelingen van 



PE648.474v03-00 80/88 RR\1215317NL.docx

NL

individuele personen zonder hun toestemming, name van minderjarigen, door zich te 
mengen in de persoonlijke levenssfeer van particulieren, hetgeen vragen doet rijzen 
over de verzameling en de aanwending van de gegevens die worden gebruikt voor het 
personaliseren van reclame, het aanbieden van producten of diensten, of het vaststellen 
van prijzen, en de mogelijkheden om met behulp daarvan de werking van democratische 
processen en verkiezingen te verstoren; is op de hoogte van het initiatief van 
onlineplatforms om waarborgen te introduceren voor bijvoorbeeld transparantie en 
betere controle door en meer keuzemogelijkheden voor gebruikers, zoals uiteengezet in 
de praktijkcode betreffende desinformatie; dringt er daarom bij de Commissie op aan 
om strikte beperkingen in te voeren op gerichte advertenties op basis van de 
verzameling van persoonsgegevens, te beginnen met de invoering van een verbod op 
platformoverschrijdende gedragsadvertenties, zonder dat dit leidt tot nadelige gevolgen 
voor kmo’s; wijst er nogmaals op dat de e-privacyrichtlijn gerichte reclame uitsluitend 
toestaat indien de gebruiker daarvoor toestemming gegeven heeft, en in andere gevallen 
onrechtmatig beschouwt en verzoekt de Commissie een verbod in te voeren op het 
gebruik van discriminerende praktijken voor het leveren van diensten of producten;

9. merkt op hoe digitale diensten samenwerken met de offlinewereld, bijvoorbeeld in de 
vervoersector en de horeca; merkt op dat lokale overheden en de openbare sector hun 
voordeel kunnen doen met gegevens van bepaalde digitale diensten om, bijvoorbeeld, 
hun stedenbouwkundig beleid te verbeteren; herinnert eraan dat de verzameling, het 
gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens, ook tussen de particuliere en openbare 
sector, moeten verlopen conform de bepalingen van de AVG; vraagt de Commissie 
daarom met een voorstel van een wet inzake digitale diensten te komen dat niet 
onverenigbaar is met deze doelstelling;

10. verzoekt om meer samenwerking met betrekking tot het regelgevend toezicht op digitale 
diensten, verzoekt daarom de Commissie om een Europees Systeem voor toezicht op de 
toepassing van de wet inzake digitale diensten op te zetten, door samenwerking van 
nationale en Europese toezichthoudende instanties en jaarlijkse onafhankelijke, externe 
audits, die zich richten op algoritmen van digitaledienstverleners, intern beleid en de 
juiste werking van interne controlemechanismen, met inachtneming van het Unierecht 
en onder alle omstandigheden de grondrechten van de gebruikers van de diensten, 
waarbij rekening wordt gehouden met het fundamentele belang van non-discriminatie 
en de vrijheid van meningsuiting en informatie in een open en democratische 
samenleving, en EU-agentschappen en bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten te belasten met het toezicht op de uitvoering van de wet inzake digitale 
diensten;

11. merkt met bezorgdheid op dat de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten onder 
druk staan wegens de toenemende taken en verantwoordelijkheden om 
persoonsgegevens te beschermen en het tekort aan toereikende financiële en personele 
middelen; verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen grote multinationals te 
laten bijdragen aan de middelen van de toezichthoudende autoriteiten;

12. merkt op dat digitale diensten gebruikmaken van geavanceerde algoritmen voor het 
analyseren of voorspellen van persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag, om de aan 
de gebruikers van hun diensten getoonde inhoud te verspreiden en te ordenen; 
beklemtoont dat de wijze waarop algoritmen werken en de getoonde inhoud ordenen, 
onzichtbaar is voor en niet wordt uitgelegd aan de gebruikers, met als gevolg dat zij 
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geen keuze en geen controle hebben, dat er “echokamers” worden gecreëerd en er 
wantrouwen ontstaat ten aanzien van digitale diensten; verzoekt daarom de Commissie 
in haar wetsvoorstel inzake digitale diensten de verplichting op te nemen de 
mogelijkheid te bieden ongeselecteerde inhoud te zien, gebruikers meer controle te 
geven over de manier waarop inhoud voor hen wordt gerangschikt, met inbegrip van de 
mogelijkheid om inhoud niet te rangschikken volgens hun normale consumptiepatronen 
en om elke vorm van selectie van inhoud te weigeren; verzoekt de Commissie ook een 
zorgplicht uit te werken op grond waarvan digitale diensten verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor selectie van inhoud, die in uitgebreide sectorale richtsnoeren 
moet worden omschreven, en transparantie te eisen met betrekking tot de wijze waarop 
digitale diensten inhoud selecteren;

13. beklemtoont dat de wet inzake digitale diensten, overeenkomstig het beginsel van 
gegevensminimalisering dat is vastgesteld bij de AVG, moet vereisen dat 
tussenpersonen van digitale diensten het anonieme gebruik van hun diensten en de 
betaling ervan mogelijk moeten maken, indien dat technisch haalbaar en niet door 
specifieke wetgeving beperkt is, aangezien anonimiteit een doeltreffend middel is om 
niet-toegestane bekendmaking, identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van 
online verzamelde persoonsgegevens te voorkomen; wijst erop dat aanbieders van grote 
marktplaatsen uitsluitend wanneer bestaande wetgeving vereist dat ondernemingen hun 
identiteit meedelen, verplicht kunnen worden de identiteit van ondernemingen te 
controleren, terwijl in alle andere gevallen het recht om anoniem gebruik te maken van 
digitale diensten moet worden geëerbiedigd;

14. beklemtoont dat er nog altijd bepaalde verschillen bestaan tussen de online- en de 
offlinewereld, bijvoorbeeld op het gebied van anonimiteit, het gebrek aan een 
toezichthoudende instantie, tussen machtsevenwicht en technische capaciteit; wijst erop 
dat vanwege de aard van het digitale ecosysteem, illegale inhoud online gemakkelijk 
kan worden verveelvoudigd en de negatieve effecten ervan op zeer korte termijn kunnen 
worden versterkt; merkt op dat illegale inhoud online niet alleen het vertrouwen in de 
digitale diensten ondermijnt, maar ook ernstige en langdurige gevolgen kan hebben 
voor de veiligheid en de grondrechten van individuele personen; is van mening dat het 
belangrijk is om aan te geven dat wat offline als illegale inhoud beschouwd wordt is ook 
online illegaal is; 

15. is van mening dat, in dit verband, elke maatregel in de wet inzake digitale diensten 
uitsluitend betrekking kan hebben op illegale inhoud dat is gedefinieerd in het Unierecht 
en nationale jurisdicties en geen juridisch vage en ongedefinieerde bewoordingen zoals 
“schadelijke inhoud” mag omvatten, aangezien het aanpakken van dergelijke inhoud de 
grondrechten en met name de vrijheid van meningsuiting ernstig in het gedrang zou 
brengen;

16. benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet, het beslissen 
over de wettigheid van onlineactiviteiten en het gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken, bij onafhankelijke gerechtelijke instanties moet liggen; onderstreept dat ervoor 
moet worden gezorgd dat officiële besluiten van onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstanties om inhoud te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren 
nauwkeurig en goed onderbouwd zijn en de grondrechten eerbiedigen; 
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17. dringt erop aan dat de samenwerking tussen onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstanties en aanbieders van hostingdiensten wordt verbeterd om te zorgen 
voor een snelle en correcte stroom van informatie, een correcte en tijdige verwijdering 
van of de blokkering van de toegang tot illegale inhoud, in opdracht van de 
onafhankelijke bevoegde overheidsinstanties, en om het succesvolle onderzoek naar en 
de vervolging van mogelijke strafbare feiten te garanderen;

18. herhaalt dat aanbieders van inhoud toegang moeten krijgen tot rechtsmiddelen om hun 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte te kunnen uitoefenen; dringt daarom 
erop dat de Commissie voorschriften vaststelt inzake transparante mechanismen voor 
melding en actie die voorzien in toereikende waarborgen voor transparante, effectieve, 
eerlijke en snelle klachtenmechanismen en mogelijkheden om in beroep te gaan tegen 
besluiten waarbij legale online-inhoud wordt verwijderd; 

19. wijst in dit verband erop dat, teneinde de vrijheid van meningsuiting te beschermen, 
tegenstrijdige wetgeving te voorkomen, ongerechtvaardigde en ondoeltreffende 
geoblocking te verhinderen en te komen tot een geharmoniseerde digitale eengemaakte 
markt, aanbieders van hostingdiensten er niet toe mogen worden verplicht nationale 
beperkingen op het recht van meningsuiting van een lidstaat in een andere lidstaat toe te 
passen of om informatie die in hun land van vestiging legaal is, te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken; 

20. stelt met bezorgdheid de toenemende fragmentatie vast van nationale wetgeving op het 
gebied van de strijd tegen illegale of inhoud die als schadelijk kan worden beschouwd; 
benadrukt daarom dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden versterkt; wijst 
op het belang van een dergelijke dialoog met name over de verschillende opvattingen in 
de lidstaten over wat illegale inhoud vormt;

21. verzoekt digitaledienstverleners, die op hun eigen initiatief vermeende illegale online-
inhoud offline halen, dit op een zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze 
te doen en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers in alle 
omstandigheden, en met name rekening te houden met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie in een open en democratische samenleving 
teneinde de verwijdering van niet-illegale inhoud te voorkomen; beklemtoont in dit 
verband dat aan onlinetussenpersonen transparantieverplichtingen moeten worden 
opgelegd in verband met de criteria die zij toepassen om te besluiten tot verwijdering of 
ontoegankelijk maken en de technologie die zij gebruiken, teneinde ervoor te zorgen dat 
de nodige waarborgen in acht genomen worden en discriminatie en onnodige 
verwijdering of blokkering worden voorkomen; vraagt voorts digitaledienstverleners de 
nodige maatregelen te treffen om door social bots geüploade inhoud te identificeren en 
te etiketteren;

22. merkt in dit verband op dat geautomatiseerde instrumenten momenteel niet in staat zijn 
om illegale inhoud te onderscheiden van inhoud die in een bepaalde context legaal is, en 
onderstreept dat een dergelijk instrument onderworpen is aan menselijk toezicht en aan 
volledige transparantie van het ontwerp en de prestaties; benadrukt dat een beoordeling 
van geautomatiseerde rapporten door dienstverleners, hun personeelsleden of 
contractanten geen oplossing biedt voor dit probleem aangezien personeelsleden in de 
particuliere sector niet beschikken over de onafhankelijkheid, kwalificaties en 
verantwoordingsplicht van overheidsinstanties; beklemtoont daarom dat de wet inzake 
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digitale diensten uitdrukkelijk moet verbieden dat aanbieders van hostingdiensten of 
andere technische tussenpersonen verplicht zijn geautomatiseerde instrumenten voor de 
moderatie van inhoud te gebruiken; vraagt daarentegen digitaledienstverleners die op 
eigen initiatief bepaalde legale inhoud van hun gebruikers willen beperken, de 
mogelijkheid te onderzoeken om die inhoud een bepaald etiket te geven in plaats van 
die te verwijderen;

23. beklemtoont dat overheidsinstanties digitaledienstverleners niet de jure noch de facto, 
met inbegrip van maatregelen vooraf, mogen verplichten de informatie die zij 
overdragen of opslaan te monitoren, en dat hun ook geen algemene verplichting mag 
worden opgelegd om inhoud die wijst op een illegale activiteit actief op te sporen, te 
modereren of te filteren; is er ook van overtuigd dat van digitaledienstverleners niet mag 
worden geëist dat zij het uploaden van illegale inhoud voorkomen; stelt daarom, voor 
zover technologisch haalbaar, op basis van voldoende gemotiveerde bevelen van 
onafhankelijke bevoegde overheidsinstanties en met volledige inachtneming van de 
specifieke context van de inhoud, voor dat digitaledienstverleners ertoe kunnen worden 
verplicht periodiek onderzoek te verrichten naar bepaalde inhoud die een rechter reeds 
onrechtmatig heeft verklaard, op voorwaarde dat het toezicht op en het onderzoek van 
de informatie waarop een dergelijk bevel betrekking heeft, beperkt is tot informatie 
waarmee een boodschap wordt overgebracht waarvan de inhoud in wezen ongewijzigd 
blijft ten opzichte van de onwettig verklaarde inhoud, en die de specifiek in dat bevel 
genoemde gegevens bevat, die, in overeenstemming met het arrest van het Hof van 
Justitie van 3 oktober 2019 in zaak C-18/181, identiek zijn of niet van dien aard dat de 
betrokken hostingprovider verplicht is die inhoud autonoom te beoordelen;

24. verzoekt de Commissie te overwegen aanbieders van hostingdiensten ertoe te 
verplichten illegale inhoud die een ernstig strafbare feit vormt, te melden aan de 
bevoegde rechtshandhavingsinstanties zodra zij daarvan op de hoogte zijn; verzoekt 
tevens de Commissie, de lidstaten en de aanbieders van hostingdiensten om transparante 
kennisgevingsmechanismen voor gebruikers in te voeren om de bevoegde autoriteiten in 
kennis te stellen van mogelijk illegale inhoud; vraagt voorts de lidstaten verbeteringen 
door te voeren in de toegang tot en de doeltreffendheid van hun rechterlijke instanties 
en rechtshandhavingssystemen in verband met het bepalen van de onwettigheid van 
online-inhoud en in verband met de beslechting van geschillen betreffende het 
verwijderen en ontoegankelijk maken van online-inhoud;

25. beklemtoont dat, teneinde constructief voort te bouwen op de voorschriften van de 
richtlijn elektronische handel en de rechtszekerheid te garanderen, de toepasselijke 
wetgeving evenredig moet zijn en de verplichtingen van digitaledienstverleners volledig 
en uitdrukkelijk moet beschrijven in plaats van een algemene zorgvuldigheidsplicht op 
te leggen; benadrukt dat bepaalde taken nader kunnen worden gespecificeerd in 
sectorale wetgeving; benadrukt dat de wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor 
digitaledienstverleners niet mag afhangen van onduidelijke begrippen zoals de “actieve” 
of “passieve” rol van de dienstverleners;

1 Arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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26. is van mening dat aanbieders van infrastructuurdiensten, betalingsdiensten of andere 
bedrijven die diensten aanbieden aan digitaledienstverleners niet aansprakelijk mogen 
worden gesteld voor de inhoud die een gebruiker op eigen initiatief uploadt of 
downloadt; is daarnaast van mening dat digitaledienstverleners met een directe relatie 
tot de gebruiker en die in staat zijn afzonderlijke delen van de online-inhoud van de 
gebruiker te verwijderen, uitsluitend aansprakelijk mogen worden gesteld wanneer ze 
niet prompt reageren op deugdelijk gemotiveerde bevelen van onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstanties, of wanneer zij daadwerkelijke kennis hebben van illegale inhoud of 
activiteiten.
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