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SV Förenade i mångfalden SV

14.1.2022 A9-0356/468

Ändringsförslag 468
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a Mycket stora onlineplattformar 
ska erbjuda tjänstemottagarna att välja att 
använda rekommendationssystem från 
tredjepartsleverantörer, om sådana finns 
tillgängliga. De ska erbjuda sådana 
tredje parter rättvis och icke-
diskriminerande tillgång till samma 
operativsystems-, maskinvaru- eller 
programvarufunktioner som finns 
tillgängliga eller används i samband med 
att plattformen tillhandahåller sina egna 
rekommendationssystem, liksom tillgång 
till mätvärden för prestanda och 
användarengagemang. Mycket stora 
onlineplattformar ska inte kommersiellt 
använda några av de uppgifter som 
genereras av eller tas emot från 
tredje parter, och de ska se till att all 
behandling av personuppgifter som rör 
denna verksamhet är förenlig med 
förordning (EU) 2016/679, särskilt 
artiklarna 6.1 a och 5.1 c. De får endast 
tillfälligt begränsa tillgången till 
rekommendationssystem från 
tredje parter, i den utsträckning som är 
strikt nödvändig för att lösa tekniska 
problem, och under exceptionella 
omständigheter, när detta motiveras av en 
skyldighet enligt artikel 18 i direktiv 
(EU) 2020/0359 och artikel 32.1 c i 
förordning (EU) 2016/679. Sådana 
begränsningar ska meddelas berörda 
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tredje parter och nämnden inom 
24 timmar. Nämnden får kräva att sådana 
begränsningar tas bort eller ändras om 
den genom en majoritetsomröstning 
beslutar att de är onödiga eller 
oproportionerliga. 

Or. en

Motivering

I enlighet med ny artikel 33a och baserat på IMCO-utskottets lagstiftningsinitiativ (resolution 
2020/2018(INL), punkt 81 och kapitel VII). Ett interoperabilitetskrav i olika former har 
rekommenderats av de särskilda rådgivarna till Europeiska kommissionens vice ordförande 
Margrethe Vestager, Storbritanniens Furman Review och översikter om digital 
marknadsföring samt den amerikanska Stiglerrapporten. Datatillsynsmannen rekommenderar 
att man överväger ett införande av interoperabilitetskrav för mycket stora onlineplattformar 
(datatillsynsmannens yttrande, punkterna 84–85). Maktkoncentrationen till några få stora 
plattformar för sociala medier innebär att användarna har begränsad valfrihet.
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14.1.2022 A9-0356/469

Ändringsförslag 469
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Interoperabilitet

1. Mycket stora onlineplattformar ska 
göra sina tjänsters centrala funktioner 
interoperabla för att möjliggöra 
plattformsöverskridande 
informationsutbyte med tredje parter. 
Mycket stora onlineplattformar ska 
offentligt dokumentera alla gränssnitt för 
applikationsprogrammering (API:er) som 
de tillgängliggör i detta syfte.
2. Mycket stora onlineplattformar får 
endast begränsa tillgången till sina 
centrala funktioner tillfälligt och under 
exceptionella omständigheter, när så är 
motiverat av en skyldighet enligt 
artikel 18 i direktiv [XX] om åtgärder för 
en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i 
hela unionen, och om upphävande av 
direktiv (EU) 2016/1148, eller enligt 
artikel 32.1 c i förordning (EU) 2016/679. 
Sådana begränsningar ska meddelas 
berörda tredje parter och nämnden inom 
24 timmar. Nämnden får kräva att sådana 
begränsningar tas bort eller ändras om 
den genom en majoritetsomröstning 
beslutar att de är onödiga eller 
oproportionerliga.
3. Mycket stora onlineplattformar ska inte 
kommersiellt använda några av de 
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uppgifter som genereras av eller tas emot 
från tredje parter som en följd av aktivitet 
som avser interoperabilitet, för andra 
ändamål än att möjliggöra denna 
aktivitet. All behandling av 
personuppgifter som rör sådan aktivitet 
ska uppfylla förordning (EU) 2016/679, 
särskilt artiklarna 6.1 a och 5.1 c.
4. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder som anger arten 
och omfattningen av de skyldigheter som 
fastställs i punkt 1, inbegripet öppna 
standarder och protokoll, såsom 
gränssnitt för applikationsprogrammering 
(API:er).

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Ändringsförslag 470
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a 
Standarder för hållbar konsumtion

I enlighet med bestämmelserna i 
artikel 34 ska kommissionen stödja och 
främja utvecklingen och genomförandet 
av frivilliga standarder som fastställs av 
relevanta europeiska och internationella 
standardiseringsorgan, i enlighet med 
förordning (EU) nr 1025/2012 med 
avseende på tillräckliga uppgifter, i syfte 
att reducera mängden genererade data, i 
synnerhet trafikdata, och därmed minska 
datacentralernas el-, vatten- och 
värmeförbrukning och resursanvändning.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Ändringsförslag 471
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 35a
Medborgarförsamlingar för 

uppförandekoder
För varje uppförandekod ska det inrättas 
en europeisk medborgarförsamling som 
ska övervaka resultaten av 
uppförandekoderna, diskutera de 
viktigaste frågor offentligt och lägger 
fram politiska rekommendationer till 
kommissionen. Ledamöterna i de 
europeiska medborgarförsamlingarna ska 
väljas ut slumpmässigt av kommissionen 
så att de i stort sett är representativa för 
det europeiska samhället, med beaktande 
av kön, ålder, bostadsort och social klass. 
Kommissionen får utfärda riktlinjer för 
att underlätta inrättandet av 
medborgarförsamlingar.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Ändringsförslag 472
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50a
Tillsynsavgift

Kommissionen ska ta ut en årlig 
tillsynsavgift för mycket stora 
onlineplattformar, enligt definitionen i 
artikel 25. Avgiften får inte överstiga 
kostnaderna för tillsynsuppgifterna enligt 
artiklarna 25–33 i denna förordning. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 69 som upprättar 
beräkningsmetoder för att fastställa den 
specifika avgiften för varje mycket stor 
onlineplattform enligt definitionen i 
artikel 25 för genomförandet av denna 
artikel. Denna artikel ska inte påverka 
nationella behöriga myndigheters rätt att 
ta ut avgifter i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Ändringsförslag 473
Alexandra Geese
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast tre år från 
tillämpningsdagen för denna förordning 
ska kommissionen, efter samråd med 
nämnden, göra en bedömning av 
nämndens funktionssätt och ska lämna en 
rapport om detta till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, med beaktande av de 
första åren av tillämpningen av 
förordningen. På grundval av resultaten 
och med största möjliga hänsyn till 
nämndens synpunkter ska denna rapport, 
när så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till 
ändring av denna förordning vad gäller 
nämndens struktur.

4. Senast tre år efter den dag då denna 
förordning börjar tillämpas ska 
kommissionen, efter samråd med nämnden, 
göra en bedömning av tillämpningen av 
avsnitt 4, med särskild hänsyn till behovet 
av en mer effektiv och enhetlig kontroll av 
efterlevnaden av bestämmelserna för 
mycket stora onlineplattformar, och lämna 
en rapport om detta till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, med beaktande av de 
första åren av tillämpningen av 
förordningen. På grundval av resultaten 
och med största möjliga hänsyn till 
nämndens synpunkter ska denna rapport, 
när så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till 
ändring av denna förordning med avseende 
på inrättandet av en struktur inom 
nämnden för en europeisk 
plattformstillsynsman. Denna bedömning 
ska upprepas vartannat år.

Or. en


