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Amendement 517
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

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 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, mogen niet worden 
onderworpen aan een toezichtverplichting 
met betrekking tot verplichtingen van 
algemene aard. Dit heeft geen betrekking 
op toezichtverplichtingen in een specifiek 
geval en doet met name geen afbreuk aan 
maatregelen van nationale autoriteiten in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, overeenkomstig de in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden. 
Niets in deze verordening mag worden 
uitgelegd als een oplegging van een 
algemene toezichtverplichting of een 
verplichting om actief naar feiten te 
zoeken, of als een algemene verplichting 
voor aanbieders om proactieve maatregelen 
te nemen in verband met illegale inhoud.

(28) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, mogen niet worden 
onderworpen aan een toezichtverplichting 
met betrekking tot verplichtingen van 
algemene aard. Dit heeft geen betrekking 
op toezichtverplichtingen in een specifiek 
geval en doet met name geen afbreuk aan 
maatregelen van nationale autoriteiten in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, overeenkomstig de in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden. 
Niets in deze verordening mag worden 
uitgelegd als een oplegging van een 
algemene toezichtverplichting of een 
verplichting om actief naar feiten te 
zoeken, of als een algemene verplichting 
voor aanbieders om proactieve maatregelen 
te nemen in verband met illegale inhoud. 
In overeenstemming met het beginsel van 
dataminimalisatie en ter voorkoming van 
ongeoorloofde openbaarmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van 
misbruik van persoonsgegevens, moeten 
afnemers het recht hebben om diensten 
anoniem te gebruiken en te betalen 
wanneer een redelijke inspanning dit 
mogelijk kan maken. Dit laat de 
verplichtingen van het Unierecht inzake 
de bescherming van persoonsgegevens 
onverlet. Aanbieders kunnen anoniem 
gebruik van hun diensten mogelijk maken 
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door af te zien van het verzamelen van 
persoonsgegevens over de afnemer en zijn 
onlineactiviteiten en door afnemers niet te 
beletten gebruik te maken van 
anonimiserende netwerken om toegang te 
krijgen tot de dienst. Anonieme betaling 
kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
contant te betalen of gebruik te maken 
van contant betaalde vouchers of vooraf 
betaalde betaalinstrumenten. 
(Technische noot: LIBE stelt samenvoeging 
met amendement 25 van IMCO voor.)

Or. en

Motivering

Overweging als toelichting op amendement 4 van LIBE.
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Amendement 518
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De territoriale reikwijdte van 
dergelijke bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud moet duidelijk worden 
vastgesteld op basis van het toepasselijke 
Unierecht of het toepasselijke nationale 
recht dat de uitvaardiging van het bevel 
mogelijk maakt, en mag niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken. In 
dat verband moet de nationale rechterlijke 
of administratieve instantie die het bevel 
uitvaardigt, in overeenstemming met de 
rechtsgrond die de uitvaardiging van het 
bevel mogelijk maakt, een evenwicht 
vinden tussen het doel dat met het bevel 
wordt nagestreefd en de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van alle derden 
die door het bevel kunnen worden 
getroffen, met name hun grondrechten uit 
hoofde van het Handvest. Wanneer het 
bevel dat naar de specifieke informatie 
verwijst, gevolgen kan hebben buiten het 
grondgebied van de lidstaat van de 
betrokken instantie, moet de instantie 
bovendien beoordelen of de betreffende 
informatie in andere betrokken lidstaten 
mogelijk illegale inhoud vormt en moet zij 
in voorkomend geval rekening houden met 
de desbetreffende regels van het Unierecht 
of het internationale recht en met de 
belangen van internationale courtoisie.

(31) De territoriale reikwijdte van 
dergelijke bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud moet duidelijk worden 
vastgesteld op basis van het toepasselijke 
Unierecht of het toepasselijke nationale 
recht dat de uitvaardiging van het bevel 
mogelijk maakt, en mag niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken. In 
dat verband moet de nationale rechterlijke 
of administratieve instantie die het bevel 
uitvaardigt, in overeenstemming met de 
rechtsgrond die de uitvaardiging van het 
bevel mogelijk maakt, een evenwicht 
vinden tussen het doel dat met het bevel 
wordt nagestreefd en de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van alle derden 
die door het bevel kunnen worden 
getroffen, met name hun grondrechten uit 
hoofde van het Handvest. Wanneer het 
bevel dat naar de specifieke informatie 
verwijst, gevolgen kan hebben buiten het 
grondgebied van de lidstaat van de 
betrokken instantie, moet de instantie 
bovendien beoordelen of de betreffende 
informatie in andere betrokken lidstaten 
mogelijk illegale inhoud vormt en moet zij 
in voorkomend geval rekening houden met 
de desbetreffende regels van het Unierecht 
of het internationale recht en met de 
belangen van internationale courtoisie. 
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Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
mogen niet wettelijk verplicht worden 
inhoud te verwijderen die legaal is in hun 
land van vestiging. Bevoegde autoriteiten 
moeten het blokkeren van legaal buiten de 
Unie gepubliceerde inhoud alleen kunnen 
gelasten voor het grondgebied van de 
lidstaat waar die bevoegde autoriteiten 
zijn gevestigd. Dit is onverminderd het 
recht van aanbieders om te beoordelen of 
specifieke inhoud in tegenspraak is met 
hun algemene voorwaarden, en zo ja, deze 
vervolgens te verwijderen, ook als die 
inhoud legaal is in het land van vestiging 
van de aanbieder.

Or. en

Motivering

Overweging als toelichting op amendementen 11 t/m 13 van LIBE.
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Geautomatiseerde 
hulpmiddelen zijn momenteel niet in staat 
onderscheid te maken tussen illegale 
inhoud en inhoud die in een bepaalde 
context legaal is en leiden daardoor veelal 
tot het onterecht blokkeren van legale 
inhoud. Menselijke toetsing van 
geautomatiseerde meldingen door de 
aanbieders van diensten of hun 
aannemers lost dit probleem niet geheel 
op, met name niet in het geval van 
outsourcing naar personeel van 
particuliere aannemers dat onvoldoende 
onafhankelijk en gekwalificeerd is en dat 
onvoldoende rekenschap verschuldigd is. 
Controlemaatregelen vooraf op basis van 
geautomatiseerde instrumenten of 
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aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

“uploadfiltering” moeten bij wijze van 
uitzondering worden toegestaan indien 
het geautomatiseerde besluit met 
voldoende zekerheid beperkt tot 
informatie die eerder als kennelijk illegaal 
is aangemerkt, ongeacht de context, de 
identiteit en de bedoeling van de afnemer 
die het verstrekt. Het filteren van inhoud 
die geautomatiseerd wordt afgeleverd, 
zoals spam, moet zijn 
toegestaan.Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

(Technische noot: Technische noot: LIBE 
stelt samenvoeging met amendement 21 
van IMCO voor.)

Or. en

Motivering

Overweging als toelichting op amendement 24 van LIBE.
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Onverminderd 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG leveren aanbieders 
redelijke inspanningen om het gebruik 
van en de betaling voor die dienst 
mogelijk maken zonder persoonsgegevens 
van de afnemer te verzamelen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het beginsel van minimale gegevensverwerking en ter voorkoming 
van ongeoorloofde openbaarmaking, identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van 
persoonsgegevens, moet de wet inzake digitale diensten voorzien in het recht om digitale 
diensten anoniem te gebruiken en te betalen indien dat redelijkerwijs mogelijk is 
(overeenkomstig de resoluties over de wet inzake digitale diensten 2020/2018(INL), par. 37, 
en 2020/2019(INL), par. 18). Dit zou situaties helpen voorkomen zoals bijvoorbeeld het 
recente datalek bij Facebook/Meta, waarbij onnodig verzamelde particuliere 
telefoonnummers, locaties enz. van zo’n 500 miljoen gebruikers (onder wie leden van het 
Europees Parlement) aan criminelen werden blootgesteld. 
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onlineplatforms mogen persoonsgegevens 
over het gebruik van de dienst door een 
afnemer uitsluitend verwerken met als 
doel een aanbevelingssysteem te laten 
functioneren, en alleen indien de afnemer 
hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming 
heeft verleend, als bepaald in artikel 4, 
punt 11, van Verordening (EU) 2016/679.
(Technische noot: LIBE stelt samenvoeging 
met amendement 290 van IMCO voor.)

Or. en

Motivering

In overeenstemming met hun op microgerichte reclame gebaseerde bedrijfsmodel volgen 
dominante onlineplatforms voortdurend alle onlineactiviteiten van de gebruikers. Hun 
“engagement-based” algoritmen geven prioriteit aan de informatie die aan de gebruikers 
wordt gepresenteerd (aanbevelingssystemen), waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
uitgebreid gebruikersprofiel om posts weer te geven (en sterker onder de aandacht te 
brengen) die bij elke gebruiker de meeste kans maken om reacties uit te lokken. Deze 
algoritmisch gestuurde verspreiding en versterking van problematische inhoud (waaronder 
haatdragende of gewelddadige inhoud en desinformatie) moet worden gereguleerd door de 
gebruikers controle te geven over de manier waarop de informatie die hun wordt 
gepresenteerd. Voor het voortdurend registreren van online activiteiten om tijdlijnen en 
aanbevelingen te personaliseren en reacties uit te lokken (“engagement”) moet hun 
uitdrukkelijke toestemming vereist zijn, zoals aanbevolen door de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming.


