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SV Förenade i mångfalden SV

15.1.2022 A9-0356/509

Ändringsförslag 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

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 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha blivit medveten 
om att innehållet är olagligt och således 
ha fått faktisk kännedom eller 
medvetenhet, agera snabbt för att avlägsna 
innehållet eller göra det oåtkomligt. Snabbt 
betyder ”så fort som möjligt” för allt 
innehåll och ”omedelbart” under 
direktsändningar och för innehåll som är 
särskilt tidskänsligt. En hög 
konsumentskyddsnivå och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
principen om yttrandefrihet och rätten att 
ta emot och sprida information och idéer 
utan inblandning av myndigheter, bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
faktisk kännedom eller medvetenhet om att 
innehållet är olagligt genom i synnerhet 
undersökningar på eget initiativ eller 
anmälningar som lämnats till den av 
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individer eller enheter i enlighet med denna 
förordning, i den mån dessa anmälningar är 
tillräckligt exakta och tillräckligt väl 
underbyggda för att en aktsam 
värdtjänstleverantör på ett rimligt sätt ska 
kunna identifiera, bedöma och vid behov 
agera mot det påstått olagliga innehållet. 
Så länge leverantörerna agerar efter att 
ha fått faktisk kännedom bör de omfattas 
av de undantag från ansvar som avses i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

För att rättsakten om digitala tjänster ska bli meningsfull med avseende på skyldigheten att 
avlägsna olagligt innehåll från onlinetjänster eller göra det oåtkomligt bör den säkerställa, 
när det gäller allt innehåll som snabbt måste avlägsnas eller göras oåtkomligt, att detta sker 
så fort som möjligt och omedelbart under direktsändning och för innehåll som är särskilt 
tidskänsligt, med tanke på att merparten av det ekonomiska värdet i de här fallen ligger i 
direktsändningen.
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15.1.2022 A9-0356/510

Ändringsförslag 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

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 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantag från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det viktigt att 
komma ihåg att problemet med olagligt 
innehåll och olaglig verksamhet online, 
trots den allmänt viktiga roll som spelas av 
dessa leverantörer, inte bör hanteras genom 
att enbart fokusera på deras skyldigheter 
och ansvar. Om möjligt bör tredje parter 
som berörs av olagligt innehåll som 
överförs eller lagras online försöka lösa 
konflikter som rör sådant innehåll utan 
att involvera de berörda leverantörerna av 
förmedlingstjänster. Tjänstemottagare bör 
hållas ansvariga för det olagliga innehåll 
som de tillhandahåller och eventuellt 
sprider genom förmedlingstjänster, om 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten 

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantag från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det viktigt att 
komma ihåg att problemet med olagligt 
innehåll och olaglig verksamhet online, 
trots den allmänt viktiga roll som spelas av 
dessa leverantörer, inte bör hanteras genom 
att enbart fokusera på deras skyldigheter 
och ansvar. Tjänstemottagare bör hållas 
ansvariga för det olagliga innehåll som de 
tillhandahåller och eventuellt sprider 
genom förmedlingstjänster, om tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätten och nationell 
rätt som fastställer sådant ansvar 
föreskriver det. När så är lämpligt bör 
andra aktörer, såsom gruppmoderatorer i 
slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 
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och nationell rätt som fastställer sådant 
ansvar föreskriver det. När så är lämpligt 
bör andra aktörer, såsom gruppmoderatorer 
i slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 
spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. När 
det är nödvändigt att involvera leverantörer 
av informationssamhällets tjänster, 
inbegripet leverantörer av 
förmedlingstjänster, bör dessutom varje 
begäran eller föreläggande om sådan 
medverkan som en allmän regel riktas till 
den aktör som har teknisk och operativ 
förmåga att agera mot specifika delar av 
olagligt innehåll, i syfte att förebygga och 
minimera eventuella negativa effekter på 
åtkomsten till och tillgängligheten av 
information som inte räknas som olagligt 
innehåll.

spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. När 
det är nödvändigt att involvera leverantörer 
av informationssamhällets tjänster, 
inbegripet leverantörer av 
förmedlingstjänster, bör dessutom varje 
begäran eller föreläggande om sådan 
medverkan som en allmän regel riktas till 
den aktör som har teknisk och operativ 
förmåga att agera mot specifika delar av 
olagligt innehåll, i syfte att förebygga och 
minimera eventuella negativa effekter på 
åtkomsten till och tillgängligheten av 
information som inte räknas som olagligt 
innehåll.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt skulle skapa ett system där parterna skulle bli tvungna att rikta sig till 
slutanvändare och där förmedlarna skulle ges tillfälle att undkomma alla skyldigheter att 
agera aktsamt och snabbt för att avlägsna olagligt innehåll online [med exempelvis 
argumentet att de saknar teknisk, operativ eller avtalsenlig förmåga att vidta åtgärder mot 
olagligt innehåll/olaglig aktivitet]. Ett sådant system skulle helt enkelt innebära mindre och 
inte mer ansvarsskyldighet för plattformarna och omintetgöra hela syftet med rättsakten om 
digitala tjänster.
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15.1.2022 A9-0356/511

Ändringsförslag 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

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 av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers allmänna villkor, i 
syfte att värna om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, transparensen och 
skyddet av tjänstemottagarna, inbegripet 
deras legitima intressen, samt undvika 
diskriminerande, orättvisa eller 
godtyckliga resultat. Detta innebär att 
leverantörer av förmedlingstjänster bör ta 
yttersta hänsyn till relevanta regler som är 
tillämpliga på medierna och införa 
specifika förfaranden som säkerställer att 
medierna genast informeras och har 
möjlighet att bestrida varje åtgärd för 
innehållsmoderering innan den 
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genomförs. De allmänna villkoren bör 
inte begränsa mediernas frihet och 
mångfald enligt vad som föreskrivs i 
artikel 11 i stadgan. Det är i synnerhet 
lika viktigt att se till att de allmänna 
villkoren formuleras på ett klart och 
otvetydigt sätt i enlighet med tillämplig 
unionsrätt och nationell rätt. De 
allmänna villkoren bör omfatta 
information om alla policyer, 
förfaranden, åtgärder och verktyg som 
används för innehållsmoderering, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning, liksom om 
rätten att upphöra med användningen av 
tjänsten. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör också 
tillhandahålla tjänstemottagarna en 
kortfattad och lättläst sammanfattning av 
de viktigaste inslagen i de allmänna 
villkoren, inklusive tillgängliga 
rättsmedel, med användning av grafiska 
element såsom ikoner när så är lämpligt.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 12.1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Ändringsförslag 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

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 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av skyldigheten 
rörande spårbarhet för företagsanvändare 
utan att det medför några 
oproportionerliga bördor bör de 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
omfattas utföra kontroller för tillbörlig 
aktsamhet innan deras tjänst används för 
att kontrollera tillförlitligheten hos den 
information som tillhandahålls av den 
berörda företagsanvändaren, i synnerhet 
genom att använda fritt tillgängliga 
officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt, såsom nationella 
handelsregister, eller genom att begära att 
den berörda företagsanvändaren 
tillhandahåller tillförlitliga styrkande 
handlingar, såsom kopior av 
identitetshandlingar, bestyrkta 
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bankkontoutdrag, företagscertifikat och 
handelsregisterintyg. För att uppfylla 
denna skyldighet får de också använda 
andra källor som är tillgängliga för 
användning på distans och som erbjuder 
en liknande grad av tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Denna artikel föreslogs i IMCO-utskottets förslag till betänkande. I linje med de ändringar 
som gjorts i artikel 13a.
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15.1.2022 A9-0356/513

Ändringsförslag 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

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 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information 
som tillhandahålls av tjänstemottagarna. 
Denna information ska omfatta uppgifter 
om alla policyer, förfaranden, åtgärder 
och verktyg som används i 
innehållsmodereringssyfte, inbegripet 
algoritmbaserat beslutsfattande och 
mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska använda rättvisa, icke-
diskriminerande och transparenta 
allmänna villkor. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska utarbeta dessa 
allmänna villkor på ett tydligt, enkelt 
användarvänligt och otvetydigt sätt och 
göra dem allmänt tillgängliga i ett 
lättillgängligt och maskinläsbart format 
på språken i den medlemsstat som 
tjänsten riktar sig till. I sina allmänna 
villkor ska leverantörer av 
förmedlingstjänster respektera 
yttrandefriheten, mediernas frihet och 
mångfald samt andra grundläggande fri- 
och rättigheter enligt vad som föreskrivs i 
stadgan, liksom de bestämmelser som är 
tillämpliga på medierna i unionen.
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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.
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15.1.2022 A9-0356/514

Ändringsförslag 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 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

Betänkande A9-0356/2021
Christel Schaldemose
En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 
2000/31/EG
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Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Spårbarhet för företagsanvändare

1. En leverantör av förmedlingstjänster 
ska se till att företagsanvändare kan 
använda dess tjänster endast om 
leverantören av förmedlingstjänster har 
erhållit följande uppgifter:
a) Företagsanvändarens namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.
b) En kopia av företagsanvändarens 
identitetshandling eller någon annan 
elektronisk identifikation enligt 
definitionen i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/20141a.
c) Företagsanvändarens bankuppgifter, 
om företagsanvändaren är en fysisk 
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person.
d) Om företagsanvändaren är registrerad 
i ett handelsregister eller liknande 
offentligt register, det handelsregister i 
vilket företagsanvändaren är registrerad 
och dess registreringsnummer eller 
likvärdig identifikation i det registret.
2. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska, vid mottagandet av dessa uppgifter 
och fram till dess att avtalsförhållandet 
upphör, göra rimliga ansträngningar för 
att bedöma huruvida de uppgifter som 
avses i punkt 1 a och 1 d är tillförlitliga 
och aktuella genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser 
eller onlinegränssnitt som tillhandahålls 
av en medlemsstat eller unionen, eller 
genom att begära att företagsanvändaren 
tillhandahåller styrkande handlingar från 
tillförlitliga källor.
3. Om leverantören av förmedlingstjänster 
får indikationer på att någon av de 
uppgifter som avses i punkt 1 och som 
erhållits från de berörda 
företagsanvändarna är felaktig eller 
ofullständig, ska den leverantören av 
förmedlingstjänster begära att 
företagsanvändaren rättar uppgifterna i 
den mån det är nödvändigt för att 
säkerställa att alla uppgifter är korrekta 
och fullständiga, utan dröjsmål eller inom 
den tidsfrist som fastställs i unionsrätten 
och nationell rätt. Om 
företagsanvändaren underlåter att rätta 
eller komplettera uppgiften ska 
leverantören av förmedlingstjänster 
tillfälligt avbryta tillhandahållandet av sin 
tjänst till företagsanvändaren till dess att 
begäran uppfylls.
4. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska lagra de uppgifter som erhållits i 
enlighet med punkterna 1 och 2 på ett 
säkert sätt under hela löptiden för 
avtalsförhållandet med den berörda 
företagsanvändaren. Därefter ska 
uppgifterna raderas.
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5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 ska leverantörer av 
förmedlingstjänster lämna ut 
informationen till tredje parter endast när 
så krävs enligt den tillämpliga 
lagstiftningen, inbegripet de 
förelägganden som avses i artikel 9 och 
eventuella förelägganden som utfärdas av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
eller kommissionen för utövandet av deras 
uppgifter inom ramen för denna 
förordning.
6. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska ge tjänstemottagarna tillgång till de 
uppgifter som avses i punkt 1 a och 1 d på 
ett tydligt, lättillgängligt och begripligt 
sätt.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 
juli 2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Motivering

Denna artikel föreslogs i IMCO-utskottets förslag till betänkande. För att principen om 
identifiering ska bli effektiv bör den inte begränsas till onlinemarknadsplatser. I stället bör 
alla de av informationssamhällets tjänster som används för att tillhandahålla olagligt 
innehåll, till exempel domännamnsregister, leverantörer av tjänster för 
innehållsleveransnätverk och annonsnätverk, vara skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att 
stoppa, begränsa och förhindra olaglig verksamhet. Utan en verifierad identitet kommer 
konsumenterna att berövas möjligheterna till effektiv prövning.


