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14.1.2022 A9-0356/468

Amendement 468
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms moeten 
de afnemers van de dienst de keuze bieden 
om een aanbevelingssysteem van derden 
te gebruiken, wanneer beschikbaar. Zij 
moeten dergelijke derde partijen billijke 
en niet-discriminerende toegang bieden 
tot hetzelfde besturingssysteem of dezelfde 
hardware- of softwarefuncties die 
beschikbaar zijn of worden gebruikt bij 
het aanbieden door het platform van zijn 
eigen aanbevelingssystemen, alsook 
toegang tot prestatie- en 
gebruiksmetriek. Zeer grote 
onlineplatforms moeten geen commercieel 
gebruik maken van de gegevens die 
gegenereerd worden door of die zij 
ontvangen van derde partijen, en 
waarborgen dat elk verwerking van aan 
die activiteiten gerelateerde 
persoonsgegevens conform is met 
Verordening (EU) 2016/679, in het 
bijzonder artikel 6, lid 1, en artikel 5, lid 
1, punt c). Zij mogen de toegang tot 
aanbevelingssystemen van derden alleen 
tijdelijk, wanneer dit strikt noodzakelijk is 
voor het aanpakken van technische 
problemen, en in buitengewone 
omstandigheden toestaan, indien 
gerechtvaardigd door een verplichting uit 
hoofde van artikel 18 van 
Richtlijn (EU) 2020/0359 en artikel 32, 
lid 1, punt c) van 
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Verordening (EU) 2016/679. Die 
beperkingen worden binnen 24 uur 
gemeld aan de getroffen derden en aan de 
raad. De raad kan eisen dat die 
beperkingen worden ingetrokken of 
gewijzigd wanneer hij bij meerderheid van 
stemmen besluit dat zij onnodig of 
onevenredig zijn. 

Or. en

Motivering

Conform het nieuwe artikel 33 bis (nieuw) en gebaseerd op IMCO INL (resolutie 
2020/2018(INL), paragraaf 81 en hoofdstuk VII). Een interoperabiliteitsvereiste is in 
verschillende vormen voorgesteld door de speciale adviseurs van vicevoorzitter Margrethe 
Vestager van de Europese Commissie, het Britse Furman and digital advertising reviews, en 
het Amerikaanse Stigler-rapport. De EDPS beveelt aan na te denken over de invoering van 
interoperabiliteitsvereisten voor zeer grote onlineplatforms (advies EDPS, paragrafen 84 en 
85). De concentratie van macht bij slechts enkele socialemediaplatforms betekent dat 
consumenten weinig te kiezen hebben.
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14.1.2022 A9-0356/469

Amendement 469
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Interoperabiliteit

1. Zeer grote onlineplatforms zorgen 
ervoor dat de kernfuncties van hun 
diensten interoperabel zijn teneinde de 
platformoverschrijdende informatie-
uitwisseling met derden mogelijk te 
maken. Zeer grote onlineplatforms bieden 
daartoe openbare toegang tot alle hun ter 
beschikking staande interfaces voor 
applicatieprogrammering.
2. Zeer grote onlineplatforms mogen de 
toegang tot hun kernfuncties alleen 
tijdelijk en in uitzonderlijke gevallen 
beperken wanneer dit gerechtvaardigd is 
door een verplichting uit hoofde van 
artikel 18 van Richtlijn [XX] inzake 
maatregelen voor een hoog gezamenlijk 
niveau van cyberbeveiliging in de Unie en 
tot intrekking van 
Richtlijn (EU) 2016/1148 en artikel 32, 
lid 1, punt c) van 
Verordening (EU) 2016/679. Die 
beperkingen worden binnen 24 uur 
gemeld aan de getroffen derden en aan de 
raad. De raad kan eisen dat die 
beperkingen worden ingetrokken of 
gewijzigd wanneer hij bij meerderheid van 
stemmen besluit dat zij onnodig of 
onevenredig zijn.
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3. Zeer grote onlineplatforms mogen geen 
commercieel gebruik maken van de 
gegevens die worden gegenereerd of 
ontvangen van derden ten gevolge van 
interoperabiliteitsactiviteiten met andere 
doeleinden dan het mogelijk maken van 
die activiteiten. Elke verwerking van met 
deze activiteiten verbonden 
persoonsgegevens moet in 
overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679, en met name 
artikel 6, lid 1, punt a), en artikel 5, lid 1, 
punt c).
4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin de 
aard en het toepassingsgebied van de in 
lid 1 bedoelde verplichtingen worden 
gespecificeerd, met inbegrip van open 
normen en protocollen zoals interfaces 
voor applicatieprogrammering.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Amendement 470
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Normen inzake duurzame consumptie

Overeenkomstig de regels als bedoeld in 
artikel 34 steunt en bevordert de 
Commissie de ontwikkeling en toepassing 
van vrijwillige normen zoals vastgesteld 
door relevante Europese en internationale 
standaardiseringsorganen, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 1025/2012 wat 
gegevenstoereikendheid betreft, ter 
vermindering van de hoeveelheid 
gegenereerde gegevens, met inbegrip van 
de vermindering van het bijbehorende 
elektriciteits-, water- en warmteverbruik 
en het gebruik van middelen van 
gegevenscentra.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Amendement 471
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Burgervergaderingen voor gedragscodes

Voor elke gedragscode wordt een 
Europese burgervergadering opgericht die 
de resultaten van de gedragscodes 
opvolgt, de belangrijkste relevante 
thema’s in het openbaar bespreekt en 
beleidsaanbevelingen voor de Commissie 
vaststelt. De leden van de Europese 
burgervergaderingen worden willekeurig 
gekozen door de Commissie om ervoor te 
zorgen dat zij in brede zin representatief 
zijn voor de Europese maatschappij, 
rekening houdend met geslacht, leeftijd, 
locatie en sociale klasse. De Commissie 
kan richtsnoeren opstellen om de 
oprichting van burgervergaderingen te 
vergemakkelijken.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Amendement 472
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 bis
Toezichtsvergoeding

De Commissie zal een jaarlijkse 
toezichtsvergoeding aanrekenen aan de in 
artikel 25 bedoelde zeer grote 
onlineplatforms. Deze vergoeding is niet 
hoger dan de kosten die voortvloeien uit 
de toezichthoudende taken in verband met 
de artikelen 25 tot en met 33 van deze 
verordening. De Commissie stelt 
overeenkomstig artikel 69 gedelegeerde 
handelingen vast tot vaststelling van 
berekeningsmethoden om met het oog op 
de uitvoering van dit artikel de specifieke 
vergoeding voor elk zeer groot 
onlineplatform zoals bedoeld in artikel 25 
te bepalen. Dit artikel doet geen afbreuk 
aan het recht van nationale bevoegde 
autoriteiten om overeenkomstig de 
nationale wetgeving vergoedingen op te 
leggen.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Amendement 473
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van 
Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening voert de 
Commissie, na raadpleging van de raad, 
een beoordeling uit van de werking van de 
raad en brengt hierover verslag uit aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
waarbij de eerste jaren van toepassing van 
de verordening worden meegenomen. Op 
basis van de bevindingen en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de raad, gaat dat verslag, waar 
passend, vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de organisatiestructuur van 
de raad.

4. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening voert de 
Commissie, na raadpleging van de raad, 
een beoordeling uit van de toepassing van 
deel 4, met bijzondere aandacht voor de 
behoefte aan een meer doeltreffende en 
uniforme handhaving van de regels voor 
zeer grote onlineplatforms, en brengt 
hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, waarbij de 
eerste jaren van toepassing van de 
verordening worden meegenomen. Op 
basis van de bevindingen en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de raad, gaat dat verslag, waar 
passend, vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de oprichting van een 
organisatiestructuur voor de Europees 
toezichthouder voor platforms van de 
raad. Deze beoordeling wordt elke twee 
jaar herhaald.

Or. en


