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NL In verscheidenheid verenigd NL

14.1.2022 A9-0356/482

Amendement 482
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
François-Xavier Bellamy, Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, 
Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Luisa 
Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Domènec Ruiz Devesa, 
Aldo Patriciello, Marcos Ros Sempere, César Luena, Nacho Sánchez Amor

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 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig 
en objectief te werk gaan. Deze entiteiten 
kunnen openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken en dat zij zorgvuldig en objectief te 
werk gaan. Zij kunnen openbare instanties 
zijn zoals, voor terroristische inhoud, 
eenheden voor melding van 
internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
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rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven, juridische organisaties, 
organisaties van rechthebbenden en 
personen de status van betrouwbare 
flagger krijgen wanneer zij hebben 
aangetoond dat zij aan de toepasselijke 
voorwaarden voldoen. De regels van deze 
verordening inzake betrouwbare flaggers 
mogen niet worden opgevat als een beletsel 
voor onlineplatforms om meldingen die 
worden ingediend door entiteiten of 
personen waaraan op grond van deze 
verordening niet de status van betrouwbare 
flagger is toegekend, op soortgelijke wijze 
te behandelen en om op andere wijze 
samen te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

_________________ _________________
43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

Or. en
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Motivering

Rechthebbenden moeten beroep kunnen instellen zonder toedoen van een betrouwbare 
flagger.
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14.1.2022 A9-0356/483

Amendement 483
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, Brice Hortefeux, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, 
Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

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 106 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106 bis) Het bedrijfsmodel van 
“aandacht trekkende” profilering van 
digitale markten, waarbij algoritmen 
voorrang geven aan controversiële inhoud 
en zodoende bijdragen tot de 
onlineverspreiding ervan, ondermijnt het 
vertrouwen van de consument in de 
digitale markten. Derhalve moet deze 
verordening een einde maken aan deze 
praktijk en de gebruikers meer controle 
geven over de wijze waarop 
rangschikkingen worden gepresenteerd,

Or. en



AM\1247048NL.docx PE702.829v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.1.2022 A9-0356/484

Amendement 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

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 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer onlinemarktplaatsen en 
onlinewinkels de toegang tot illegale 
goederen en diensten eerder hebben 
verwijderd, geschrapt of uitgeschakeld, 
nemen zij alle redelijke en evenredige 
maatregelen om deze illegale inhoud of 
identieke inhoud te blokkeren, 
ontoegankelijk te maken of permanent te 
verwijderen.

Or. en

Motivering

Uit de recente studie van het ECHA blijkt dat 95 % van de producten die op 
onlinemarktplaatsen worden verkocht, niet aan de Europese normen voldoet. Daarom is het 
belangrijk de consument tegen deze risico’s te beschermen; zie: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


