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14.1.2022 A9-0356/493

Amendement 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Hoewel de contractvrijheid van de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten in 
beginsel moet worden geëerbiedigd, 
zouden bepaalde regels moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot de inhoud, 
de toepassing en de handhaving van de 
algemene voorwaarden van deze 
aanbieders in het belang van de 
transparantie, de bescherming van de 
afnemers van de dienst en het voorkomen 
van oneerlijke of willekeurige resultaten.

(38) Hoewel de contractvrijheid van de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten in 
beginsel moet worden geëerbiedigd, 
zouden bepaalde regels moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot de inhoud, 
de toepassing en de handhaving van de 
algemene voorwaarden van deze 
aanbieders in het belang van de 
bescherming van de grondrechten, in het 
bijzonder de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, transparantie, de 
bescherming van de afnemers van de dienst 
en het voorkomen van discriminerende, 
oneerlijke of willekeurige resultaten. 
De algemene voorwaarden mogen op geen 
enkele wijze de vrijheid van 
meningsuiting beperken, noch het 
openbaar debat beperken, noch de 
volledige toegang tot de dienst voor 
bepaalde gebruikers op basis van hun 
overtuigingen beperken, tenzij er sprake is 
van informatie die onverenigbaar is met 
het opgegeven doel van de dienst. 
Wanneer zeer grote onlineplatforms de 
mogelijkheid bieden van openbaar debat 
via hun diensten, mogen zij de toegang tot 
informatie van juridische organisaties van 
algemeen belang, zoals politieke partijen 
of verenigingen zonder winstoogmerk, 
niet beperken door deze organisaties de 
toegang tot hun diensten te ontzeggen. In 
dat geval mag de verwijdering van 
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specifieke illegale online-inhoud niet tot 
gevolg hebben dat de account van de 
ontvangers wordt opgeschort of 
verwijderd. Het is met name belangrijk 
ervoor te zorgen dat de algemene 
voorwaarden in duidelijke en 
ondubbelzinnige taal zijn opgesteld 
overeenkomstig het toepasselijke 
Unierecht en nationale recht. 
De algemene voorwaarden moeten 
informatie bevatten over alle beleid, 
procedures, maatregelen en instrumenten 
die worden gebruikt voor de 
inhoudsmoderatie, met inbegrip 
algoritmische besluitvorming en 
menselijke controle, en over het recht om 
het gebruik van de dienst te beëindigen. 
Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
moeten afnemers van diensten ook een 
beknopt en gemakkelijk leesbaar overzicht 
geven van de belangrijkste elementen van 
de algemene voorwaarden, met inbegrip 
van de beschikbare rechtsmiddelen, 
eventueel aan de hand van grafische 
elementen zoals pictogrammen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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 2 – alinea 1 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) “online socialenetwerkdienst”: een 
platform dat eindgebruikers in staat stelt 
via meerdere apparaten met elkaar in 
verbinding te treden, inhoud te delen, te 
ontdekken en met elkaar te 
communiceren, met name via chats, posts, 
video’s en aanbevelingen;

Or. en

Motivering

De invoering van de definitie van online socialenetwerkdiensten is noodzakelijk om tot een 
samenhangend voorstel te komen en een proportioneel regelpakket voor zeer grote 
onlineplatforms vast te stellen. Anders dreigt het Parlement niet de belangrijkste uitdagingen 
aan te pakken die dergelijke platforms met zich meebrengen voor de bevolking en voor 
individuele gebruikers. De voorgestelde definitie is in overeenstemming met het standpunt van 
het Parlement over de wet inzake digitale markten en biedt de belanghebbenden meer 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid.
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14.1.2022 A9-0356/495

Amendement 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van online 
socialenetwerkdiensten die 
overeenkomstig artikel 25 als zeer groot 
onlineplatform zijn aangeduid, benoemen 
op verzoek van de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat waar de 
aanbieders hun diensten aanbieden, een 
wettelijke vertegenwoordiger in die 
lidstaat. 

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Amendement 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de aanbieder een online 
socialenetwerkdienst is die 
overeenkomstig artikel 25 is aangeduid 
als zeer groot onlineplatform en diensten 
aanbiedt aan gebruikers in een lidstaat, 
heeft die lidstaat bij wijze van 
uitzondering rechtsmacht met het oog op 
het toezicht op en de handhaving door de 
nationale bevoegde autoriteiten van de uit 
hoofde van deze verordening aan de 
aanbieder opgelegde verplichtingen.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Amendement 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
namens de ECR-Fractie

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 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. Tijdens deze procedure 
hebben beide partijen het recht om te 
worden gehoord en passende informatie te 
ontvangen over de stand van zaken van de 
procedure. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, zonder 
onnodige vertraging door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. De beoordeling van de klacht 
kan worden aangevuld met een advies van 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is over de manier waarop de 
kwestie zou kunnen worden opgelost, 
rekening houdend met het nationaal recht 
en de sociaal-culturele context in de 
betreffende lidstaat. Indien de klacht onder 
de verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze zonder 
onnodige vertraging door naar die 
autoriteit.
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Or. en


