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14.1.2022 A9-0356/493

Ændringsforslag 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Selv om aftalefriheden for 
udbydere af formidlingstjenester i 
princippet bør respekteres, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte visse regler 
for indholdet, anvendelsen og 
håndhævelsen af disse udbyderes vilkår og 
betingelser af hensyn til 
gennemsigtigheden og beskyttelsen af 
tjenestemodtagere og for at undgå 
urimelige eller vilkårlige resultater.

(38) Selv om aftalefriheden for 
udbydere af formidlingstjenester i 
princippet bør respekteres, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte visse regler 
for indholdet, anvendelsen og 
håndhævelsen af disse udbyderes vilkår og 
betingelser af hensyn til beskyttelsen af de 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytrings- og informationsfriheden, 
gennemsigtigheden og beskyttelsen af 
tjenestemodtagere og for at undgå 
diskriminerende, urimelige eller vilkårlige 
resultater. Vilkår og betingelser må på 
ingen måde begrænse ytringsfriheden 
eller indskrænke den offentlige debat eller 
begrænse den fulde adgang til tjenesten 
for visse brugere på grundlag af deres 
overbevisninger, medmindre en oplysning 
er uforenelig med tjenestens erklærede 
formål. Når meget store onlineplatforme 
giver mulighed for en offentlig debat på 
deres tjenester, bør de desuden ikke 
begrænse adgangen til oplysninger fra 
lovlige almennyttige organisationer, f.eks. 
politiske partier eller 
nonprofitorganisationer, ved at nægte 
dem adgang til deres tjenester. I så fald 
må fjernelse af specifikt ulovligt 
onlineindhold ikke føre til en afgørelse 
om at suspendere eller lukke modtagernes 
konto. Navnlig er det vigtigt at sikre, at 
vilkårene og betingelserne er formuleret 
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på et klart og utvetydigt sprog i 
overensstemmelse med gældende EU- og 
national ret. Vilkårene og betingelserne 
bør omfatte oplysninger om eventuelle 
politikker, procedurer, foranstaltninger og 
værktøjer, der anvendes til 
indholdsmoderation, herunder 
algoritmisk beslutningstagning, 
menneskelig gennemgang og retten til at 
bringe anvendelsen af tjenesten til ophør. 
Udbydere af formidlingstjenester bør 
desuden præsentere tjenestemodtagerne 
for et kortfattet og letlæseligt sammendrag 
af hovedelementerne i vilkårene og 
betingelserne, herunder de tilgængelige 
retsmidler, i givet fald ved brug af 
grafiske elementer såsom ikoner.

Or. en

Begrundelse

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Ændringsforslag 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "social onlinenetværkstjeneste": 
platform, der gør det muligt for 
slutbrugere at tilslutte sig, dele, opdage og 
kommunikere med hinanden på tværs af 
flere enheder og navnlig via chats, 
indlæg, videoer og anbefalinger

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en definition af social onlinenetværkstjeneste for at opnå et 
sammenhængende forslag og indføre et forholdsmæssigt sæt regler for meget store 
onlineplatforme. Ellers risikerer Parlamentet ikke at adressere de mest fremtrædende 
udfordringer, som sådanne platforme udgør for offentligheden og de enkelte brugere. Den 
foreslåede definition er i overensstemmelse med Parlamentets holdning til forordningen om 
digitale markeder, som giver yderligere retssikkerhed og forudsigelighed for interessenterne.
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14.1.2022 A9-0356/495

Ændringsforslag 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Udbydere af sociale 
onlinenetværkstjenester, der er 
kategoriseret som meget store 
onlineplatforme i henhold til artikel 25, 
udpeger en retlig repræsentant i den 
medlemsstat, hvor udbyderen udbyder 
sine tjenester, efter anmodning fra 
koordinatoren for digitale tjenester i 
denne medlemsstat.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Ændringsforslag 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. En medlemsstat har undtagelsesvis 
jurisdiktion med henblik på de nationale 
kompetente myndigheders overvågning og 
håndhævelse af de forpligtelser, som er 
pålagt udbyderen i henhold til denne 
forordning, hvis udbyderen er en social 
onlinenetværkstjeneste, der er 
kategoriseret som meget stor 
onlineplatform i henhold til artikel 25, og 
tilbyder tjenester til brugere i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Ændringsforslag 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Det indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tjenestemodtagere har ret til at indgive en 
klage over udbydere af 
formidlingstjenester med påstand om 
overtrædelse af denne forordning til 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
medlemsstat, hvor modtageren er 
bosiddende eller etableret. Koordinatoren 
for digitale tjenester vurderer klagen og 
sender den til koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet, hvis det er 
relevant. Hvis klagen henhører under en 
anden kompetent myndigheds 
ansvarsområde i koordinatorens 
medlemsstat, videresender den koordinator 
for digitale tjenester, der modtog klagen, 
klagen til den pågældende myndighed.

Tjenestemodtagere har ret til at indgive en 
klage over udbydere af 
formidlingstjenester med påstand om 
overtrædelse af denne forordning til 
koordinatoren for digitale tjenester i den 
medlemsstat, hvor modtageren er 
bosiddende eller etableret. Under disse 
procedurer har begge parter ret til at blive 
hørt og modtage passende information om 
status for procedurerne. Koordinatoren for 
digitale tjenester vurderer uden unødig 
forsinkelse klagen og sender den til 
koordinatoren for digitale tjenester i 
etableringslandet, hvis det er relevant. 
Vurderingen af klagen kan suppleres med 
en udtalelse fra koordinatoren for digitale 
tjenester i den medlemsstat, hvor 
modtageren har bopæl eller er etableret, 
om, hvordan sagen bør løses under 
hensyntagen til den nationale lovgivning 
og den sociokulturelle kontekst i en given 
medlemsstat. Hvis klagen henhører under 
en anden kompetent myndigheds 
ansvarsområde i koordinatorens 
medlemsstat, videresender den koordinator 
for digitale tjenester, der modtog klagen, 
klagen til den pågældende myndighed 
uden unødig forsinkelse.

Or. en
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