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Ändringsförslag 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

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 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel 
för terrorisminnehåll enheter för anmälan 
av internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. De kan vara 
offentliga organ, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
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Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
tilldelas status som betrodda anmälare om 
de har visat att de uppfyller de tillämpliga 
villkoren. Bestämmelserna om betrodda 
anmälare bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer, juridiska 
organisationer och personer samt 
organisationer och personer som är 
rättighetshavare tilldelas status som 
betrodda anmälare om de har visat att de 
uppfyller de tillämpliga villkoren. 
Bestämmelserna om betrodda anmälare bör 
inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, EUT L 
135, 24.5.2016, s. 53

43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, EUT L 
135, 24.5.2016, s. 53

Or. en

Motivering

Rättighetshavare bör kunna överklaga utan att gå via en betrodd anmälare.
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Ändringsförslag 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

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 106a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(106a) Den ”uppmärksamhetssökande” 
affärsmodell som profilering utgör på de 
digitala marknaderna, där algoritmer 
prioriterar kontroversiellt innehåll och 
därmed bidrar till dess spridning online, 
undergräver konsumenternas förtroende 
för de digitala marknaderna. Denna 
förordning bör därför sätta stopp för 
denna praxis och ge användarna större 
kontroll över hur rangordningen 
presenteras.

Or. en
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Ändringsförslag 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

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 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om e-marknadsplatser och 
onlinebutiker tidigare har avlägsnat, 
raderat eller oåtkomliggjort olagliga varor 
och tjänster ska de vidta alla rimliga och 
proportionerliga åtgärder för att blockera, 
oåtkomliggöra eller permanent avlägsna 
detta olagliga innehåll eller allt identiskt 
innehåll.

Or. en

Motivering

Echas nyligen genomförda studie visar att 95 % av de produkter som säljs på e-
marknadsplatser inte uppfyller europeiska krav. Det är därför viktigt att skydda 
konsumenterna mot dessa risker. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


