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NL In verscheidenheid verenigd NL

14.1.2022 A9-0356/474

Amendement 474
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

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
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien de bijzondere kenmerken 
van de betrokken diensten en de 
overeenkomstige noodzaak om de 
verleners van deze diensten aan bepaalde 
specifieke verplichtingen te onderwerpen, 
moet binnen de bredere categorie van 
aanbieders van hostingdiensten zoals 
gedefinieerd in deze verordening, de 
subcategorie van onlineplatforms worden 
onderscheiden. Onlineplatforms, zoals 
sociale netwerken of onlinemarktplaatsen, 
moeten worden gedefinieerd als aanbieders 
van hostingdiensten die niet alleen 
informatie opslaan die door de afnemers 
van de dienst op hun verzoek wordt 
verstrekt, maar die deze informatie ook 
verspreiden onder het publiek, eveneens op 
verzoek de afnemers van de dienst. Om te 
voorkomen dat al te ruime verplichtingen 
worden opgelegd, mogen aanbieders van 
hostingdiensten echter niet worden 
beschouwd als onlineplatforms wanneer de 
verspreiding onder het publiek slechts een 
klein en louter bijkomstig kenmerk van een 
andere dienst is en kan dat kenmerk om 
objectieve technische redenen niet worden 
gebruikt zonder die andere hoofddienst, en 
de opname van dat kenmerk geen middel 
vormt om de toepasselijkheid van de voor 
onlineplatforms geldende regels van deze 
verordening te omzeilen. Het deel van een 
online krant dat bestemd is voor reacties 

(13) Gezien de bijzondere kenmerken 
van de betrokken diensten en de 
overeenkomstige noodzaak om de 
verleners van deze diensten aan bepaalde 
specifieke verplichtingen te onderwerpen, 
moet binnen de bredere categorie van 
aanbieders van hostingdiensten zoals 
gedefinieerd in deze verordening, de 
subcategorie van onlineplatforms worden 
onderscheiden. Onlineplatforms, zoals 
sociale netwerken, platforms voor het 
delen van inhoud, livestreamingplatforms 
of onlinemarktplaatsen, moeten worden 
gedefinieerd als aanbieders van 
hostingdiensten die niet alleen informatie 
opslaan die door de afnemers van de dienst 
op hun verzoek wordt verstrekt, maar die 
deze informatie ook verspreiden onder het 
publiek, eveneens op verzoek de afnemers 
van de dienst, of anderszins een actieve rol 
vervullen bij de verspreiding van door 
gebruikers gegenereerde inhoud. Ook 
zoekmachines en soortgelijke diensten 
kunnen als onlineplatforms worden 
beschouwd indien deze diensten voldoen 
aan de in deze verordening opgenomen 
definitie van onlineplatform. Om te 
voorkomen dat al te ruime verplichtingen 
worden opgelegd, mogen aanbieders van 
hostingdiensten echter niet worden 
beschouwd als onlineplatforms wanneer de 
verspreiding onder het publiek slechts een 
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zou bijvoorbeeld een dergelijk kenmerk 
kunnen zijn, waarbij het duidelijk is dat het 
een aanvulling is op de hoofddienst die 
bestaat uit de publicatie van nieuws onder 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
de uitgever.

klein en louter bijkomstig kenmerk van een 
andere dienst is en kan dat kenmerk om 
objectieve technische redenen niet worden 
gebruikt zonder die andere hoofddienst, en 
de opname van dat kenmerk geen middel 
vormt om de toepasselijkheid van de voor 
onlineplatforms geldende regels van deze 
verordening te omzeilen. Het deel van een 
online krant dat bestemd is voor reacties 
zou bijvoorbeeld een dergelijk kenmerk 
kunnen zijn, waarbij het duidelijk is dat het 
een aanvulling is op de hoofddienst die 
bestaat uit de publicatie van nieuws onder 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
de uitgever.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Amendement 475
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

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
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 bis) Interoperabiliteit met zeer 
grote onlineplatforms is wenselijk 
aangezien dit nieuwe kansen kan 
scheppen voor de ontwikkeling van 
innovatieve diensten, lock-ineffecten kan 
voorkomen en het concurrentievermogen 
en keuzemogelijkheid voor gebruikers kan 
waarborgen. Deze mogelijkheden zouden 
ontvangers in staat kunnen stellen te 
profiteren van platformoverschrijdende 
interactie. Zeer grote onlineplatforms 
moeten voorzien in een interface voor 
applicatieprogrammering met behulp 
waarvan platforms van derden en hun 
afnemers kunnen interopereren met de 
hoofdfuncties en afnemers van de 
kerndiensten die het platform aanbiedt. 
Het kunnen ontvangen van informatie 
van bepaalde accounts, het kunnen delen 
van verstrekte inhoud en het daarop 
reageren zou tot de hoofdfuncties kunnen 
behoren. Daarnaast zouden zeer grote 
onlineplatforms ervoor kunnen zorgen dat 
de hoofdfuncties van hun diensten 
interoperabel zijn met andere 
onlineplatforms, teneinde 
platformoverschrijdende communicatie 
mogelijk te maken. Deze mogelijkheid 
mag het vermogen van zeer grote 
onlineplatforms om veiligheidsproblemen 
op te lossen, niet beperken, belemmeren 
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of vertragen, en moet in overeenstemming 
zijn met al hun verantwoordelijkheden, 
met name met betrekking tot 
grondrechten en bescherming van de 
privacy. De Commissie moet de Europese 
normalisatie-instellingen verzoeken de 
nodige technische normen voor 
interoperabiliteit te ontwikkelen, zoals 
protocolinteroperabiliteit, 
gegevensinteroperabiliteit en 
overdraagbaarheid.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Amendement 476
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

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
Overweging 65 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 ter) Zeer grote onlineplatforms 
moeten zorgen voor de portabiliteit van 
beoordelingen naar het reputatiesysteem 
van een andere exploitant van een 
platform bij beëindiging van het contract 
van de platformgebruiker. Met het oog op 
transparantie moet vooraf informatie 
worden verstrekt over de processen, 
technische vereisten, termijnen en 
tarieven die van toepassing zijn in het 
geval een platformgebruiker 
beoordelingen wil overdragen naar het 
reputatiesysteem van een andere 
exploitant van het platform. Bij het 
weergeven van beoordelingen die van een 
ander platform zijn geïmporteerd, moet de 
exploitant van het ontvangende platform 
indien mogelijk de herkomst van die 
beoordelingen aangeven.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Amendement 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

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 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die een micro-, 
kleine of middelgrote onderneming (kmo) 
zijn in de zin van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG en die er na 
redelijke inspanningen niet in zijn 
geslaagd een wettelijke vertegenwoordiger 
in de arm te nemen, kunnen de 
coördinator voor digitale diensten van de 
lidstaat waar de onderneming 
voornemens is een wettelijke 
vertegenwoordiger te vestigen, verzoeken 
verdere samenwerking te bevorderen en 
mogelijke oplossingen aan te bevelen, met 
inbegrip van mogelijkheden voor 
collectieve vertegenwoordiging.

Or. en


