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14.1.2022 A9-0356/468

Ændringsforslag 468
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Meget store onlineplatforme skal 
tilbyde modtagerne af tjenesten 
muligheden for at anvende 
anbefalingssystemer fra 
tredjepartsleverandører, når sådanne 
forefindes. De tilbyder sådanne 
tredjeparter fair og ikkediskriminerende 
adgang til det samme operativsystem og 
de samme hardware- og 
softwarefunktioner som dem, der stilles til 
rådighed eller bruges i platformens egne 
anbefalingssystemer, samt adgang til 
målinger med hensyn til præstation og 
engagement. Meget store onlineplatforme 
må ikke anvende nogen af de data, der 
genereres eller modtages fra tredjeparter, 
i kommercielt øjemed, og skal sikre, at 
enhver behandling af personoplysninger i 
forbindelse med disse aktiviteter er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, navnlig artikel 6, stk. 1, litra a), 
og artikel 5, stk. 1), litra c). De må kun 
begrænse adgangen til tredjeparters 
anbefalingssystemer midlertidigt, i det 
omfang det er strengt nødvendigt med 
henblik på at løse tekniske problemer, og 
under ekstraordinære omstændigheder, 
når det er begrundet i en forpligtelse i 
henhold til artikel 18 i direktiv (EU) 
2020/0359 og artikel 32, stk. 1, litra c), i 
forordning (EU) 2016/679. Sådanne 
begrænsninger meddeles inden for 24 
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timer til berørte tredjeparter og til rådet. 
Rådet kan kræve, at sådanne 
begrænsninger fjernes eller ændres, hvis 
det ved flertalsafstemning beslutter, at de 
er unødvendige eller uforholdsmæssige. 

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den nye artikel 33a og baseret på IMCO INL (beslutning 
2020/2018(INL), punkt 81 og kapitel VII). Et krav om interoperabilitet er blevet anbefalet 
under forskellige former af de særlige rådgivere for Kommissionens næstformand, Margrethe 
Vestager, Furman-rapporten og rapporter om digitale reklamer fra Det Forenede Kongerige 
og den amerikanske Stigler-rapport. EDPS anbefaler at overveje indførelsen af krav om 
interoperabilitet for meget store platforme (udtalelse fra EDPS, punkt 84-85). 
Magtkoncentrationen hos nogle få store sociale medieplatforme betyder, at brugerne har 
begrænsede valgmuligheder.
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14.1.2022 A9-0356/469

Ændringsforslag 469
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Interoperabilitet

1. Meget store onlineplatforme skal gøre 
deres tjenesters vigtigste funktioner 
interoperable med henblik på at 
muliggøre udveksling af informationer 
med tredjeparter på tværs af platforme. 
Meget store onlineplatforme 
dokumenterer offentligt alle 
applikationsprogrammeringsgrænseflader
, som de stiller til rådighed med henblik 
herpå.
2. Meget store onlineplatforme må kun 
midlertidigt samt under ekstraordinære 
omstændigheder begrænse adgangen til 
deres vigtigste funktioner, når det kan 
begrundes med en forpligtelse i henhold 
til artikel 18 i direktiv [XX] om 
foranstaltninger til sikring af et højt 
fælles cybersikkerhedsniveau i hele 
Unionen og om ophævelse af direktiv 
(EU) 2016/1148, eller artikel 32, stk. 1, 
litra c), i forordning (EU) 2016/679. 
Sådanne begrænsninger meddeles inden 
for 24 timer til berørte tredjeparter og til 
rådet. Rådet kan kræve, at sådanne 
begrænsninger fjernes eller ændres, hvis 
det ved flertalsafstemning beslutter, at de 
er unødvendige eller uforholdsmæssige.
3. Meget store onlineplatforme må ikke i 
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kommercielt øjemed anvende nogen af de 
data, der genereres eller modtages fra 
tredjeparter som følge af 
interoperabilitetsaktiviteter, til andre 
formål end at gøre disse aktiviteter 
mulige. Enhver form for behandling af 
personoplysninger vedrørende de 
pågældende aktiviteter skal overholde 
forordning (EU) 2016/679, navnlig 
artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, 
litra c).
4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger med 
angivelse af arten og omfanget af de 
forpligtelser, der fremgår af stk. 1, 
herunder åbne standarder og protokoller 
såsom 
applikationsprogrammeringsgrænseflader
.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Ændringsforslag 470
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34a
Standarder for bæredygtigt forbrug

I overensstemmelse med reglerne i 
artikel 34 støtter og fremmer 
Kommissionen udviklingen og 
gennemførelsen af frivillige standarder, 
der er fastsat af relevante europæiske og 
internationale standardiseringsorganer i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 1025/2012 for så vidt angår 
datatilstrækkelighed, med henblik på at 
reducere genereringen af data, navnlig 
trafikdata, samt datacentrenes hermed 
forbundne el-, vand- og varme- og 
ressourceforbrug.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Ændringsforslag 471
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Borgerforsamlinger for adfærdskodekser

For hver adfærdskodeks oprettes der en 
europæisk borgerforsamling, som 
overvåger resultaterne af 
adfærdskodeksen, drøfter de vigtigste 
problemstillinger offentligt og retter 
politiske henstillinger til Kommissionen. 
Kommissionen vælger medlemmerne af 
de europæiske borgerforsamlinger 
tilfældigt, således at de bredt 
repræsenterer det europæiske samfund 
med hensyn til køn, alder, bopæl og social 
klasse. Kommissionen kan udstede 
retningslinjer for at lette oprettelsen af 
borgerforsamlinger.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Ændringsforslag 472
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50a
Tilsynsgebyr

Agenturet opkræver et årligt tilsynsgebyr 
fra meget store onlineplatforme som 
defineret i artikel 25. Dette gebyr må ikke 
overstige de udgifter, der er afholdt i 
forbindelse med tilsynsopgaverne i 
forbindelse med denne forordnings 
artikel 25-33. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 69, som fastlægger metoderne 
til beregning af det specifikke gebyr for 
hver enkelt meget store onlineplatform 
som defineret i artikel 25 til 
gennemførelse af denne artikel. Denne 
artikel berører ikke de nationale 
kompetente myndigheders ret til at 
opkræve gebyrer i overensstemmelse med 
national ret.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Ændringsforslag 473
Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest tre år efter denne 
forordnings anvendelse foretager 
Kommissionen efter høring af rådet for 
digitale tjenester en evaluering af rådets 
funktionsmåde og aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg under hensyntagen til 
forordningens første anvendelsesår. På 
grundlag af resultaterne og under videst 
mulig hensyntagen til rådets udtalelse 
ledsages rapporten i givet fald af et forslag 
til ændring af denne forordning vedrørende 
rådets struktur.

4. Senest tre år efter denne 
forordnings anvendelse foretager 
Kommissionen efter høring af rådet for 
digitale tjenester en evaluering af 
anvendelsen af afdeling 4, navnlig forså 
vidt angår behovet for en mere effektiv og 
ensartet håndhævelse af reglerne for 
meget store onlineplatforme, og aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg under hensyntagen til 
forordningens første anvendelsesår. På 
grundlag af resultaterne og under videst 
mulig hensyntagen til rådets udtalelse 
ledsages rapporten i givet fald af et forslag 
til ændring af denne forordning vedrørende 
skabelsen af en europæisk tilsynsførende 
for platforme inden for rådets struktur. 
Denne evaluering gentages hvert andet 
år.

Or. en


