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17.1.2022 A9-0356/517/rev

Ändringsförslag 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

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 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
övervakningsskyldighet när det gäller 
skyldigheter av allmän karaktär. Detta 
gäller inte övervakningsskyldigheter i ett 
särskilt fall och påverkar i synnerhet inte 
förelägganden från nationella myndigheter 
i enlighet med nationell rätt, i enlighet med 
de villkor som fastställs i denna förordning. 
Ingenting i denna förordning bör tolkas 
som ett åläggande av en allmän 
övervakningsskyldighet eller aktiv 
undersökningsplikt eller som en allmän 
skyldighet för leverantörer att vidta 
proaktiva åtgärder mot olagligt innehåll.

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
övervakningsskyldighet när det gäller 
skyldigheter av allmän karaktär. Detta 
gäller inte övervakningsskyldigheter i ett 
särskilt fall och påverkar i synnerhet inte 
förelägganden från nationella myndigheter 
i enlighet med nationell rätt, i enlighet med 
de villkor som fastställs i denna förordning. 
Ingenting i denna förordning bör tolkas 
som ett åläggande av en allmän 
övervakningsskyldighet eller aktiv 
undersökningsplikt eller som en allmän 
skyldighet för leverantörer att vidta 
proaktiva åtgärder mot olagligt innehåll. I 
enlighet med principen om 
uppgiftsminimering och i syfte att 
förhindra obehörigt röjande, 
identitetsstöld och andra former av 
missbruk av personuppgifter bör 
mottagarna ha rätten att använda och 
betala för tjänster anonymt när rimliga 
ansträngningar kan göra detta möjligt. 
Detta bör gälla utan att det påverkar 
skyldigheterna i unionsrätten om skydd av 
personuppgifter. Leverantörer kan 
möjliggöra anonym användning av sina 
tjänster genom att avstå från att samla in 
personuppgifter om mottagarna och deras 
förehavanden på internet och genom att 
inte hindra mottagarna från att använda 
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anonymiserande nätverk för att få tillgång 
till tjänsten. Anonym betalning kan ske 
exempelvis genom kontant betalning, 
användning av kontant betalda värdebevis 
eller förbetalda betalningsinstrument. 
(Teknisk kommentar: sammanslagning med 
IMCO-utskottets ändringsförslag 25 
föreslås av LIBE.)

Or. en

Motivering

Skäl som förklarar LIBE-utskottets ändringsförslag 520.
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Ändringsförslag 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

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 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det territoriella 
tillämpningsområdet för sådana 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör fastställas tydligt på grundval 
av tillämplig unionsrätt eller nationell rätt 
som möjliggör utfärdandet av 
föreläggandet och bör inte gå utöver vad 
som är strikt nödvändigt för att uppnå dess 
mål. I detta avseende bör den nationella 
rättsliga eller administrativa myndighet 
som utfärdar föreläggandet göra en 
avvägning mellan det mål som 
föreläggandet syftar till att uppnå, i 
enlighet med den rättsliga grund som gör 
det möjligt att utfärda föreläggandet, och 
de rättigheter och berättigade intressen som 
tillkommer alla tredje parter som kan 
påverkas av föreläggandet, särskilt deras 
grundläggande rättigheter enligt stadgan. 
Om det föreläggande som hänvisar till den 
särskilda informationen kan få verkningar 
utanför territoriet för den berörda 
myndighetens medlemsstat bör 
myndigheten dessutom bedöma huruvida 
den berörda informationen sannolikt kan 
utgöra olagligt innehåll i andra berörda 
medlemsstater och, i förekommande fall, 
beakta relevanta bestämmelser i 
unionsrätten eller internationell rätt samt 
principen om internationell hövlighet.

(31) Det territoriella 
tillämpningsområdet för sådana 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör fastställas tydligt på grundval 
av tillämplig unionsrätt eller nationell rätt 
som möjliggör utfärdandet av 
föreläggandet och bör inte gå utöver vad 
som är strikt nödvändigt för att uppnå dess 
mål. I detta avseende bör den nationella 
rättsliga eller administrativa myndighet 
som utfärdar föreläggandet göra en 
avvägning mellan det mål som 
föreläggandet syftar till att uppnå, i 
enlighet med den rättsliga grund som gör 
det möjligt att utfärda föreläggandet, och 
de rättigheter och berättigade intressen som 
tillkommer alla tredje parter som kan 
påverkas av föreläggandet, särskilt deras 
grundläggande rättigheter enligt stadgan. 
Om det föreläggande som hänvisar till den 
särskilda informationen kan få verkningar 
utanför territoriet för den berörda 
myndighetens medlemsstat bör 
myndigheten dessutom bedöma huruvida 
den berörda informationen sannolikt kan 
utgöra olagligt innehåll i andra berörda 
medlemsstater och, i förekommande fall, 
beakta relevanta bestämmelser i 
unionsrätten eller internationell rätt samt 
principen om internationell hövlighet. 
Leverantörer av förmedlingstjänster bör 
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inte enligt lag vara skyldiga att avlägsna 
innehåll som är lagligt i deras 
etableringsland. De behöriga 
myndigheterna bör kunna begära att 
innehåll som lagligen publicerats utanför 
unionen blockeras endast avseende 
territoriet i den medlemsstat där dessa 
behöriga myndigheter är belägna. Detta 
bör inte påverka leverantörernas rätt att 
bedöma om specifikt innehåll uppfyller de 
allmänna villkoren och därefter avlägsna 
innehåll som inte uppfyller villkoren, 
även om innehållet inte är olagligt i deras 
etableringsland.

Or. en

Motivering

Skäl som förklarar LIBE-utskottets ändringsförslag 527–529.
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17.1.2022 A9-0356/519/rev

Ändringsförslag 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

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 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att skapa rättssäkerhet och inte 
avskräcka från verksamhet som syftar till 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll, som leverantörer av 
förmedlingstjänster kan åta sig på frivillig 
basis, bör det klargöras att enbart det 
faktum att leverantörerna bedriver sådan 
verksamhet inte leder till att de undantag 
från ansvar som fastställs i denna 
förordning inte blir tillgängliga, förutsatt 
att denna verksamhet utförs i god tro och 
aktsamt. Det är dessutom lämpligt att 
klargöra att enbart det faktum att dessa 
leverantörer i god tro vidtar åtgärder för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, inbegripet 
kraven i denna förordning när det gäller 
genomförandet av villkor i unionsrätten, 
inte bör leda till att dessa undantag från 
ansvar inte blir tillgängliga. Sådana 
verksamheter och åtgärder som en viss 
tjänsteleverantör kan ha vidtagit bör därför 
inte beaktas vid fastställandet av huruvida 
leverantören kan åberopa ett undantag från 
ansvar, särskilt när det gäller huruvida 
tjänsteleverantören tillhandahåller sin tjänst 
på ett neutralt sätt och därför kan omfattas 
av den relevanta bestämmelsen, men utan 
att denna regel innebär att leverantören 
nödvändigtvis kan åberopa undantaget.

(25) För att skapa rättssäkerhet och inte 
avskräcka från verksamhet som syftar till 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll, som leverantörer av 
förmedlingstjänster kan åta sig på frivillig 
basis, bör det klargöras att enbart det 
faktum att leverantörerna bedriver sådan 
verksamhet inte leder till att de undantag 
från ansvar som fastställs i denna 
förordning inte blir tillgängliga, förutsatt 
att denna verksamhet utförs i god tro och 
aktsamt. Automatiserade verktyg kan för 
närvarande inte särskilja olagligt innehåll 
från innehåll som är lagligt i ett visst 
sammanhang, vilket gör att lagligt 
innehåll rutinmässigt överblockeras. 
Mänsklig granskning av automatiserade 
rapporter från tjänsteleverantörer eller 
deras uppdragstagare löser inte helt detta 
problem, särskilt om de läggs ut på 
entreprenad till personal vid privata 
uppdragstagare som saknar opartiskhet, 
kvalifikationer och ansvarsskyldighet i 
tillräcklig utsträckning. 
Förhandskontroller baserade på 
automatiserade verktyg eller 
uppladdningsfiltrering av innehåll bör i 
undantagsfall tillåtas om det 
automatiserade beslutet på ett tillförlitligt 
sätt begränsas till information som 
tidigare klassificerats som uppenbart 
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olaglig, oavsett sammanhang och 
identiteten på och avsikten hos den 
mottagare som tillhandahåller den. 
Filtrering av innehåll som levereras 
automatiskt, exempelvis skräppost, bör 
vara tillåtet. Det är dessutom lämpligt att 
klargöra att enbart det faktum att dessa 
leverantörer i god tro vidtar åtgärder för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, inbegripet 
kraven i denna förordning när det gäller 
genomförandet av villkor i unionsrätten, 
inte bör leda till att dessa undantag från 
ansvar inte blir tillgängliga. Sådana 
verksamheter och åtgärder som en viss 
tjänsteleverantör kan ha vidtagit bör därför 
inte beaktas vid fastställandet av huruvida 
leverantören kan åberopa ett undantag från 
ansvar, särskilt när det gäller huruvida 
tjänsteleverantören tillhandahåller sin tjänst 
på ett neutralt sätt och därför kan omfattas 
av den relevanta bestämmelsen, men utan 
att denna regel innebär att leverantören 
nödvändigtvis kan åberopa undantaget.

(Teknisk kommentar: sammanslagning med 
IMCO-utskottets ändringsförslag 21 
föreslås av LIBE.)

Or. en

Motivering

Skäl som förklarar LIBE-utskottets ändringsförslag 540.


