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14.1.2022 A9-0356/493

Ändringsförslag 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
för ECR-gruppen

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 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen och efterlevnaden av dessa 
leverantörers villkor, i syfte att värna om 
grundläggande rättigheter, särskilt 
yttrande- och informationsfriheten, 
transparensen och skyddet av 
tjänstemottagarna, och att undvika 
diskriminerande, orättvisa eller 
godtyckliga resultat. Villkoren får inte på 
något sätt inskränka yttrandefriheten, 
hämma den offentliga debatten eller 
begränsa den fullständiga tillgången till 
tjänsten för vissa användare på grundval 
av deras tro, såvida inte en uppgift är 
oförenlig med det angivna syftet med 
tjänsten. När mycket stora 
onlineplattformar tillåter offentlig debatt 
på deras tjänster bör det inte heller 
begränsa tillgången till information från 
rättsliga allmännyttiga organisationer, 
t.ex. politiska partier eller ideella 
organisationer, genom att de berövas 
tillgång till sina tjänster. I sådana fall får 
avlägsnandet av specifikt olagligt innehåll 
på nätet inte leda till ett beslut om att 
stänga av eller avsluta mottagarnas konto. 
Det är särskilt viktigt att se till att 
villkoren är formulerade på ett tydligt och 
otvetydigt språk i enlighet med tillämplig 
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unionsrätt och nationell rätt. Villkoren 
bör omfatta information om eventuella 
policyer, förfaranden, åtgärder och 
verktyg som används för 
innehållsmoderering, inbegripet 
algoritmbaserat beslutsfattande, mänsklig 
granskning samt om rätten att upphöra 
med användningen av tjänsten. 
Leverantörer av förmedlingstjänster bör 
också ge tjänstemottagarna en koncis och 
lättläst sammanfattning av de viktigaste 
inslagen i villkoren, inklusive tillgängliga 
rättsmedel, med användning av grafiska 
element såsom ikoner när så är lämpligt.

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.



AM\1247023SV.docx PE702.829v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

14.1.2022 A9-0356/494

Ändringsförslag 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
för ECR-gruppen

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 2 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h a) onlinebaserad social 
nätverkstjänst: en plattform som gör det 
möjligt för slutanvändare att ansluta sig 
till, dela, upptäcka och kommunicera med 
varandra via flera olika enheter, särskilt 
via chattar, inlägg, videor och 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Den onlinebaserada sociala nätverkstjänsten måste definieras för att förslaget ska bli 
enhetligt och en proportionerlig uppsättning regler för mycket stora onlineplattformar ska 
fastställas. Det finns annars en risk att parlamentet inte hanterar de största utmaningar som 
sådana plattformar innebär för allmänheten och enskilda användare. Den föreslagna 
definitionen är anpassad till parlamentets ståndpunkt om rättsakten om digitala marknader, 
vilket ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten för berörda parter.
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14.1.2022 A9-0356/495

Ändringsförslag 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
för ECR-gruppen

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 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av onlinebaserade 
sociala nätverkstjänster som betecknas 
som mycket stora onlineplattformar enligt 
artikel 25 ska utse en rättslig företrädare i 
den medlemsstat där leverantören 
erbjuder sina tjänster på begäran av 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstaten.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Ändringsförslag 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
för ECR-gruppen

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 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I undantagsfall ska en 
medlemsstat ha jurisdiktion vad gäller 
nationella behöriga myndigheters tillsyn 
och verkställighet av de skyldigheter som 
åläggs leverantörer enligt denna 
förordning, om leverantören är en 
nätbaserad social nätverkstjänst som 
utsetts till mycket stor onlineplattform i 
enlighet med artikel 25 och erbjuder 
tjänster till användare i den 
medlemsstaten.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Ändringsförslag 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
för ECR-gruppen

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 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänstemottagare ska ha rätt att lämna in 
ett klagomål mot leverantörer av 
förmedlingstjänster om påstådda 
överträdelser av denna förordning till 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där tjänstemottagaren har sin 
hemvist eller sitt etableringsställe. 
Samordnaren för digitala tjänster ska göra 
en bedömning av klagomålet och när så är 
lämpligt överlämna det till samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet. När 
klagomålet tillhör ansvarsområdet för en 
annan behörig myndighet i dess 
medlemsstat ska den samordnare av 
digitala tjänster som tar emot klagomålet 
överlämna det till den myndigheten.

Tjänstemottagare ska ha rätt att lämna in 
ett klagomål mot leverantörer av 
förmedlingstjänster om påstådda 
överträdelser av denna förordning till 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där tjänstemottagaren har sin 
hemvist eller sitt etableringsställe. Under 
dessa förfaranden ska båda parter ha rätt 
att bli hörda och få lämplig information 
om läget för förfarandenas 
framskridande. Samordnaren för digitala 
tjänster ska utan onödigt dröjsmål göra en 
bedömning av klagomålet och när så är 
lämpligt överlämna det till samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet. 
Bedömningarna av klagomålet kan 
kompletteras av yttrandet från 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där mottagaren har sin 
hemvist eller sitt etableringsställe om hur 
frågan bör lösas med beaktande av en viss 
medlemsstats nationella lagstiftning och 
sociokulturella sammanhang. När 
klagomålet tillhör ansvarsområdet för en 
annan behörig myndighet i dess 
medlemsstat ska den samordnare av 
digitala tjänster som tar emot klagomålet 
utan onödigt dröjsmål överlämna det till 
den myndigheten.

Or. en
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