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15.1.2022 A9-0356/509

Amendement 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om in aanmerking te komen voor 
de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 
hostingdiensten moet de aanbieder, 
wanneer hij daadwerkelijk kennis of besef 
heeft van illegale inhoud, snel handelen 
om die inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken. Het verwijderen 
of ontoegankelijk maken moet gebeuren 
met inachtneming van het beginsel van de 
vrijheid van meningsuiting. De aanbieder 
kan deze daadwerkelijke kennis of het 
daadwerkelijke besef verkrijgen door met 
name op eigen initiatief onderzoek te doen 
of door meldingen die hem overeenkomstig 
deze verordening door personen of 
entiteiten worden voorgelegd, voor zover 
deze meldingen voldoende nauwkeurig en 
naar behoren gemotiveerd zijn om een 
zorgvuldige marktdeelnemer in staat te 
stellen de vermeende illegale inhoud 
redelijkerwijs te identificeren, te 
beoordelen en, waar nodig, hiertegen op te 

(22) Om in aanmerking te komen voor 
de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 
hostingdiensten moet de aanbieder, zodra 
hij op de hoogte is van de onwettigheid 
van de inhoud en er dus daadwerkelijk 
kennis of besef van heeft, snel handelen 
om die inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken. “Snel” betekent 
“zo snel mogelijk” voor alle inhoud en 
“onmiddellijk” tijdens live-uitzendingen 
en voor inhoud met een bijzondere 
tijdsgevoeligheid. Het verwijderen of 
ontoegankelijk maken moet gebeuren met 
inachtneming van een hoog niveau van 
consumentenbescherming en het 
Handvest van de grondrechten, met 
inbegrip van het beginsel van de vrijheid 
van meningsuiting en het recht om kennis 
te nemen en te geven van informatie of 
ideeën, zonder inmenging van enig 
openbaar gezag. De aanbieder kan 
daadwerkelijke kennis of het 
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treden. daadwerkelijke besef van de onwettigheid 
van de inhoud verkrijgen door met name 
op eigen initiatief onderzoek te doen of 
door meldingen die hem overeenkomstig 
deze verordening door personen of 
entiteiten worden voorgelegd, voor zover 
deze meldingen voldoende nauwkeurig en 
naar behoren gemotiveerd zijn om een 
zorgvuldige aanbieder van 
hostingdiensten in staat te stellen de 
vermeende illegale inhoud redelijkerwijs te 
identificeren, te beoordelen en, waar nodig, 
hiertegen op te treden. Mits aanbieders 
handelen wanneer zij daadwerkelijk 
kennis hebben, moeten zij in aanmerking 
komen voor de in deze verordening 
bedoelde vrijstellingen van 
aansprakelijkheid.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de wet inzake digitale diensten (DSA) zinvol is wanneer het gaat om 
het verwijderen van of het onmogelijk maken van toegang tot illegale inhoud door 
onlinediensten, moet de DSA ervoor zorgen dat de snelle verwijdering of uitschakeling van 
toegang tot inhoud zo snel mogelijk, en, tijdens rechtstreekse uitzendingen en voor inhoud met 
een bijzondere tijdsgevoeligheid, onmiddellijk plaatsvindt, aangezien de economische waarde 
van inhoud in deze gevallen voor het grootste deel in de rechtstreekse uitzending ervan ligt.
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15.1.2022 A9-0356/510

Amendement 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Hoewel de regels in hoofdstuk II 
van deze verordening gericht zijn op de 
vrijstelling van aansprakelijkheid van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten, is 
het belangrijk eraan te herinneren dat, 
ondanks de over het algemeen belangrijke 
rol die deze aanbieders spelen, het 
probleem van illegale online-inhoud en -
activiteiten niet mag worden aangepakt 
door zich uitsluitend te richten op hun 
aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheden. Waar mogelijk 
moeten derden die te maken hebben met 
illegale inhoud die online wordt 
doorgegeven of opgeslagen, trachten 
conflicten met betrekking tot dergelijke 
inhoud op te lossen zonder de betrokken 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
daarbij te betrekken. Wanneer de 

(26) Hoewel de regels in hoofdstuk II 
van deze verordening gericht zijn op de 
vrijstelling van aansprakelijkheid van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten, is 
het belangrijk eraan te herinneren dat, 
ondanks de over het algemeen belangrijke 
rol die deze aanbieders spelen, het 
probleem van illegale online-inhoud en -
activiteiten niet mag worden aangepakt 
door zich uitsluitend te richten op hun 
aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheden. Wanneer de 
toepasselijke regels van het Unierecht en 
het nationale recht tot vaststelling van die 
aansprakelijkheid dit voorschrijven, 
moeten afnemers van de dienst 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
illegale inhoud die zij verstrekken en 
kunnen verspreiden via 
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toepasselijke regels van het Unierecht en 
het nationale recht tot vaststelling van die 
aansprakelijkheid dit voorschrijven, 
moeten afnemers van de dienst 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
illegale inhoud die zij verstrekken en 
kunnen verspreiden via 
tussenhandelsdiensten. In voorkomend 
geval moeten ook andere actoren, zoals 
groepsmoderatoren in gesloten 
onlineomgevingen, met name in het geval 
van grote groepen, bijdragen tot het 
voorkomen van de verspreiding van 
illegale online-inhoud, overeenkomstig het 
toepasselijke recht. Voorts moeten, 
wanneer het nodig is om aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met inbegrip van aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, bij de zaak te 
betrekken, eventuele verzoeken of bevelen 
voor een dergelijke betrokkenheid in de 
regel worden gericht aan de actor die over 
de technische en operationele capaciteit 
beschikt om op te treden tegen specifieke 
illegale inhoud, teneinde mogelijke 
negatieve effecten voor de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van informatie die 
geen illegale inhoud vormt, te voorkomen 
en tot een minimum te beperken.

tussenhandelsdiensten. In voorkomend 
geval moeten ook andere actoren, zoals 
groepsmoderatoren in gesloten 
onlineomgevingen, met name in het geval 
van grote groepen, bijdragen tot het 
voorkomen van de verspreiding van 
illegale online-inhoud, overeenkomstig het 
toepasselijke recht. Voorts moeten, 
wanneer het nodig is om aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met inbegrip van aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, bij de zaak te 
betrekken, eventuele verzoeken of bevelen 
voor een dergelijke betrokkenheid in de 
regel worden gericht aan de actor die over 
de technische en operationele capaciteit 
beschikt om op te treden tegen specifieke 
illegale inhoud, teneinde mogelijke 
negatieve effecten voor de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van informatie die 
geen illegale inhoud vormt, te voorkomen 
en tot een minimum te beperken.

Or. en

Motivering

Een dergelijke benadering zou een systeem creëren waarin bepaalde partijen ertoe worden 
gedwongen zich op de eindgebruiker te richten en waarin tussenpersonen kunnen ontsnappen 
aan enige verplichting tot zorgvuldig en snel optreden ter verwijdering van illegale online-
inhoud (bijvoorbeeld door te stellen dat zij technisch, operationeel of contractueel niet in 
staat zijn op te treden tegen illegale inhoud/activiteit). Zulk een systeem zou niet tot méér 
maar tot minder verantwoordingsplicht voor platforms leiden en geheel tegenstrijdig zijn met 
het doel van de DSA.
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15.1.2022 A9-0356/511

Amendement 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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 van hun wettelijke belangen, en het 
voorkomen van discriminerende, 
oneerlijke of willekeurige resultaten. Dit 
houdt in dat aanbieders van 
tussenhandelsdiensten zoveel mogelijk 
rekening moeten houden met relevante 
regels die van toepassing zijn op de media, 
en specifieke procedures moeten invoeren 
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om ervoor te zorgen dat de media 
onmiddellijk worden geïnformeerd en de 
mogelijkheid hebben om eventuele 
maatregelen voor inhoudsmoderatie aan 
te vechten voordat deze ten uitvoer 
worden gelegd. De algemene voorwaarden 
mogen de vrijheid en de pluriformiteit van 
de media, zoals verankerd in artikel 11 
van het Handvest, niet beperken. Ook is 
het 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

In aansluiting op de wijziging van artikel 12,1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Amendement 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Om te zorgen voor een 
efficiënte en passende toepassing van de 
verplichting van traceerbaarheid van 
zakelijke gebruikers, zonder onevenredige 
lasten op te leggen, moeten de aanbieders 
van tussenhandelsdiensten passende 
zorgvuldigheidscontroles verrichten 
voorafgaand aan het gebruik van hun 
dienst om de betrouwbaarheid van de 
door de betrokken zakelijke gebruiker 
verstrekte informatie te controleren, met 
name door gebruik te maken van vrij 
toegankelijke officiële onlinedatabanken 
en online-interfaces, zoals nationale 
handelsregisters, of door de betrokken 
zakelijke gebruiker te verzoeken om 
betrouwbare bewijsstukken te verstrekken, 
zoals kopieën van identiteitsdocumenten, 
gewaarmerkte bankafschriften, 
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bedrijfscertificaten en certificaten van 
handelsregisters. Zij kunnen ook gebruik 
maken van andere bronnen die op afstand 
kunnen worden gebruikt en die een 
vergelijkbare mate van betrouwbaarheid 
bieden om aan deze verplichting te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Dit artikel komt uit het ontwerpverslag van IMCO En sluit aan bij de wijziging van 
artikel 13 bis.
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15.1.2022 A9-0356/513

Amendement 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 
beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke en ondubbelzinnige 
taal beschreven en is openbaar 
beschikbaar in een gemakkelijk 
toegankelijk formaat.

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten maken gebruik van 
eerlijke, niet-discriminerende en 
transparante algemene voorwaarden. Zij 
stellen deze algemene voorwaarden op in 
duidelijke, eenvoudige, 
gebruikersvriendelijke en 
ondubbelzinnige taal beschreven en 
maken ze openbaar beschikbaar in een 
gemakkelijk toegankelijk en 
machineleesbaar formaat in de officiële 
talen van de lidstaat waar de dienst wordt 
aangeboden. In hun algemene 
voorwaarden eerbiedigen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid en 
pluriformiteit van de media, en de andere 
grondrechten en fundamentele vrijheden, 
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zoals verankerd in het Handvest, alsook 
de regels die van toepassing zijn op de 
media in de Unie.

Or. en

Motivering

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.



AM\1247074NL.docx PE702.829v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

15.1.2022 A9-0356/514

Amendement 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
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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 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Traceerbaarheid van zakelijke gebruikers
1. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
zorgen ervoor dat zakelijke gebruikers 
hun diensten alleen kunnen gebruiken als 
de aanbieders van tussenhandelsdiensten 
de volgende informatie hebben verkregen:
a) de naam, het adres, het 
telefoonnummer en het e-mailadres van 
de zakelijke gebruiker;
b) een kopie van het identificatiedocument 
van de zakelijke klant of elke andere 
elektronische identificatie zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad1bis;
c) de bankrekeninggegevens van de 
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zakelijke gebruiker wanneer de zakelijke 
gebruiker een natuurlijke persoon is;
d) indien de zakelijke gebruiker 
ingeschreven staat in een handels- of 
soortgelijk openbaar register, het 
handelsregister waar de zakelijke 
gebruiker staat ingeschreven en zijn 
inschrijvingsnummer of een soortgelijke 
wijze van identificatie in dat register;
2. Na ontvangst van die informatie en tot 
het einde van de contractuele verhouding 
doet de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten alle redelijke 
inspanningen om te beoordelen of de in 
lid 1, punten a) en d), bedoelde informatie 
betrouwbaar en actueel is door het 
gebruik van een vrij toegankelijke 
officiële onlinedatabank of een door een 
lidstaat of de EU beschikbaar gestelde 
online-interface of via verzoeken aan de 
zakelijke gebruiker om ondersteunende 
documenten van betrouwbare bronnen te 
verstrekken.
3. Wanneer de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten aanwijzingen 
verkrijgt dat in lid 1 bedoelde, van de 
betrokken zakelijke gebruiker verkregen 
informatie onjuist of onvolledig is, 
verzoekt die aanbieder van 
tussenhandelsdiensten de zakelijke 
gebruiker de informatie te verbeteren voor 
zover dit nodig is om te verzekeren dat alle 
informatie nauwkeurig en volledig is, 
onmiddellijk of binnen de door EU-recht 
en intern recht vastgestelde termijn. 
Wanneer de zakelijke gebruiker die 
informatie niet verbetert of aanvult, 
schort de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten het aanbieden van 
zijn dienst aan de zakelijke gebruiker op 
totdat aan het verzoek is voldaan.
4. De aanbieder van 
tussenhandelsdiensten slaat de krachtens 
leden 1 en 2 verkregen informatie op 
beveiligde wijze op voor de duur van zijn 
contractuele verhouding met de betrokken 
zakelijke gebruiker. Daarna moet het de 
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informatie vernietigen.
5. Onverminderd lid 2 deelt de aanbieder 
van tussenhandelsdiensten de informatie 
alleen aan derde partijen mee wanneer dit 
vereist is volgens het van toepassing 
zijnde recht, met inbegrip van de in 
artikel 9 bedoelde bevelen en eventuele 
bevelen die zijn gegeven door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten of de 
Commissie voor de uitvoering van hun 
taken krachtens deze verordening.
6. De aanbieder van 
tussenhandelsdiensten stelt de in de lid 1, 
punten a) en d), bedoelde informatie 
beschikbaar voor de afnemers van de 
dienst, op een heldere, gemakkelijk 
toegankelijke en begrijpelijke wijze.
_________________
1bis Verordening (EU) nr. 910/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 
1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, 
blz. 73).

Or. en

Motivering

Dit artikel komt uit het ontwerpverslag van IMCO. Met het oog op doeltreffendheid zou het 
beginsel van identificatie niet beperkt mogen zijn tot onlinemarktplaatsen. In plaats daarvan 
zouden alle aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die worden gebruikt om 
illegale inhoud te verstrekken, zoals domeinnaamregisters, CDN-aanbieders en 
advertentienetwerken, verplicht moeten zijn redelijke stappen te nemen om illegale 
activiteiten een halt toe te roepen, te beperken of te voorkomen. Zonder geverifieerde 
identiteit zullen consumenten niet over doeltreffende verhaalsmechanismen beschikken.


