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14.1.2022 A9-0356/474

Ændringsforslag 474
Cristian-Silviu Buşoi
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I betragtning af de pågældende 
tjenesters særlige karakteristika og det 
tilsvarende behov for at pålægge udbydere 
heraf visse specifikke forpligtelser er det 
nødvendigt at skelne mellem den bredere 
kategori af udbydere af hostingtjenester 
som defineret i denne forordning og 
underkategorien af onlineplatforme. 
Onlineplatforme såsom sociale netværk 
eller onlinemarkedspladser bør defineres 
som udbydere af hostingtjenester, der ikke 
blot lagrer information fra 
tjenestemodtagerne på deres anmodning, 
men som også formidler denne information 
til offentligheden, igen på deres 
anmodning. For at undgå at pålægge alt for 
brede forpligtelser bør udbydere af 
hostingtjenester imidlertid ikke betragtes 
som onlineplatforme, hvis formidlingen til 
offentligheden blot udgør en mindre og 
rent accessorisk funktion, der er knyttet til 
en anden tjeneste, og som af objektive 
tekniske grunde ikke kan anvendes uden 
den primære tjeneste, og hvis integration i 
den primære tjeneste ikke er et middel til at 
omgå anvendelsen af de regler i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
onlineplatforme. F.eks. kan 
kommentarsektionen i en onlineavis 
udgøre en sådan funktion, hvor det er klart, 
at den er accessorisk i forhold til den 
primære tjeneste, nemlig offentliggørelsen 

(13) I betragtning af de 
pågældende tjenesters særlige 
karakteristika og det tilsvarende behov for 
at pålægge udbydere heraf visse specifikke 
forpligtelser er det nødvendigt at skelne 
mellem den bredere kategori af udbydere 
af hostingtjenester som defineret i denne 
forordning og underkategorien af 
onlineplatforme. Onlineplatforme såsom 
sociale netværk, platforme til deling af 
indhold, livestreamingplatforme eller 
onlinemarkedspladser bør defineres som 
udbydere af hostingtjenester, der ikke blot 
lagrer information fra tjenestemodtagerne 
på deres anmodning, men som også 
formidler denne information til 
offentligheden, igen på deres anmodning, 
eller på anden vis spiller en aktiv rolle 
med hensyn til udbredelsen af 
forbrugergenereret indhold. 
Søgemaskiner og lignende tjenester kan 
også betragtes som onlineplatforme, hvis 
de opfylder denne forordnings definition 
af onlineplatforme. For at undgå at 
pålægge alt for brede forpligtelser bør 
udbydere af hostingtjenester imidlertid 
ikke betragtes som onlineplatforme, hvis 
formidlingen til offentligheden blot udgør 
en mindre og rent accessorisk funktion, der 
er knyttet til en anden tjeneste, og som af 
objektive tekniske grunde ikke kan 
anvendes uden den primære tjeneste, og 
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af nyheder under udgiverens redaktionelle 
ansvar.

hvis integration i den primære tjeneste ikke 
er et middel til at omgå anvendelsen af de 
regler i denne forordning, der finder 
anvendelse på onlineplatforme. F.eks. kan 
kommentarsektionen i en onlineavis 
udgøre en sådan funktion, hvor det er klart, 
at den er accessorisk i forhold til den 
primære tjeneste, nemlig offentliggørelsen 
af nyheder under udgiverens redaktionelle 
ansvar.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Ændringsforslag 475
Cristian-Silviu Buşoi
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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
Betragtning 65 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) Interoperabilitet med meget store 
onlineplatforme er ønskværdigt, da det 
kan skabe nye muligheder for udviklingen 
af innovative tjenester, afhjælpe "lock 
in"-effekten og sikre konkurrence og 
valgmuligheder for brugerne. Disse 
muligheder kan gøre det muligt for 
modtagere nyde godt af interaktion på 
tværs af platforme. Meget store 
onlineplatforme kan stille en 
applikationsprogrammeringsgrænseflade 
til rådighed, hvorigennem 
tredjepartsplatforme og deres modtagere 
kan interagere med de primære 
funktioner og modtagerne af de centrale 
tjenester, som platformen tilbyder. De 
primære funktioner kan omfatte 
muligheden for at modtage oplysninger 
fra visse konti, at dele leveret indhold og 
at reagere på det. Meget store 
onlineplatforme kan derudover gøre de 
centrale funktioner i deres tjenester 
interoperable med andre onlineplatforme 
for at muliggøre kommunikation på tværs 
af platforme. Denne mulighed bør ikke 
begrænse, hindre eller forsinke den meget 
store onlineplatforms evne til at løse 
sikkerhedsproblemer og bør være i 
overensstemmelse med alle platformens 
forpligtelser, navnlig vedrørende 
grundlæggende rettigheder og beskyttelse 
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af privatlivets fred. Kommissionen bør 
anmode europæiske 
standardiseringsorganer om at udvikle de 
fornødne tekniske standarder for 
interoperabilitet såsom protokoller om 
interoperabilitet og datainteroperabilitet 
og -portabilitet.

Or. en
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Ændringsforslag 476
Cristian-Silviu Buşoi
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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
Betragtning 65 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65b) Meget store onlineplatforme bør 
sikre, at bedømmelser kan overføres til en 
anden platformsoperatørs 
omdømmesystem, når platformsbrugerens 
aftale udløber. Af hensyn til 
gennemsigtighed bør oplysninger om 
processerne, de tekniske krav, 
tidsrammerne og gebyrerne, der gælder, 
hvis en platformsbruger ønsker at 
overføre bedømmelser til en anden 
platformsoperatørs omdømmesystem, 
oplyses på forhånd. Når den modtagende 
platformsoperatør fremviser 
bedømmelser, der er importeret fra en 
anden platform, bør den angive disse 
bedømmelsers oprindelse, såfremt det er 
muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbydere af formidlingstjenester, 
der opfylder kravene til 
mikrovirksomheder eller små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) i 
henhold til bilaget til henstilling 
2003/361/EF, og som efter at have gjort 
en rimelig indsats ikke har formået at 
opnå bistand fra en retlig repræsentant, 
skal kunne anmode om, at koordinatoren 
for digitale tjenester i den medlemsstat, 
hvor virksomheden påtænker at etablere 
en retlig repræsentant, fremmer 
yderligere samarbejde og anbefaler 
mulige løsninger, herunder muligheder 
for fælles repræsentation.

Or. en


