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SV Förenade i mångfalden SV

14.1.2022 A9-0356/474

Ändringsförslag 474
Cristian-Silviu Buşoi
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk eller e-
marknadsplatser, bör definieras som 
värdtjänstleverantörer som inte bara lagrar 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna på deras begäran, utan 
även sprider denna information till 
allmänheten, återigen på deras begäran. För 
att undvika att ålägga alltför omfattande 
skyldigheter bör dock 
värdtjänstleverantörer inte betraktas som 
onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk, plattformar för 
delning av innehåll, plattformar för 
direktströmning eller e-marknadsplatser, 
bör definieras som värdtjänstleverantörer 
som inte bara lagrar information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna på 
deras begäran, utan även sprider denna 
information till allmänheten, återigen på 
deras begäran, eller på annat sätt spelar en 
aktiv roll i spridningen av 
användargenererat innehåll. Sökmotorer 
och likvärdiga tjänster kan också anses 
vara onlineplattformar, om dessa tjänster 
motsvarar definitionen av onlineplattform 
i denna förordning. För att undvika att 
ålägga alltför omfattande skyldigheter bör 
dock värdtjänstleverantörer inte betraktas 
som onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
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extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar.

huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 
extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Ändringsförslag 475
Cristian-Silviu Buşoi
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Interoperabilitet med mycket stora 
onlineplattformar är önskvärd eftersom 
sådan kan skapa nya möjligheter till att 
utveckla innovativa tjänster, få bukt med 
inlåsningseffekter och säkerställa 
konkurrens och användarnas 
valmöjligheter. Dessa möjligheter skulle 
kunna göra det möjligt för mottagare att 
dra fördel av interaktion mellan 
plattformar. Mycket stora 
onlineplattformar kan tillhandahålla ett 
gränssnitt för tillämpningsprogram 
genom vilket tredjepartsplattformar och 
deras mottagare kan samverka med 
plattformens viktigaste tjänsters 
huvudfunktioner och mottagare. I 
huvudfunktionerna kan det ingå en 
möjlighet att ta emot information från 
vissa konton, att dela tillhandahållet 
innehåll och att reagera på det. Mycket 
stora onlineplattformar skulle dessutom 
kunna göra sina tjänsters 
huvudfunktioner interoperabla med andra 
onlineplattformar för att möjliggöra 
plattformsöverskridande kommunikation. 
Denna möjlighet bör inte begränsa, 
hindra eller försena de mycket stora 
onlineplattformarnas förmåga att lösa 
säkerhetsproblem, och den bör vara 
förenlig med alla deras ansvarsområden, 
särskilt med avseende på grundläggande 
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rättigheter och integritetsskyddet. 
Kommissionen bör begära att de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna 
utvecklar de tekniska standarder som 
krävs för interoperabilitet, såsom 
protokoll om interoperabilitet samt 
datainteroperabilitet och dataportabilitet.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Ändringsförslag 476
Cristian-Silviu Buşoi
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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
Skäl 65b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65b) Mycket stora onlineplattformar 
bör säkerställa att omdömena kan 
överföras till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem när 
avtalet mellan plattformen och 
användaren avslutas. För öppenhetens 
skull bör det på förhand tillhandahållas 
information om de processer, de tekniska 
krav, de tidsramar och de avgifter som 
gäller om en plattformsanvändare vill 
överföra omdömena till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem. Vid 
visning av omdömen som importerats från 
en annan plattform bör den mottagande 
plattformsoperatören, om möjligt, ange 
var dessa omdömen ursprungligen 
kommer ifrån.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Ändringsförslag 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

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 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som kan betecknas 
som mikroföretag eller små eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG och som efter rimliga 
ansträngningar inte har lyckats komma i 
åtnjutande av en rättslig företrädares 
tjänster ska kunna begära att 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där företaget avser att inrätta 
en rättslig företrädare underlättar fortsatt 
samarbete och rekommenderar möjliga 
lösningar, bland annat möjligheter till 
kollektiv representation.

Or. en


