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14.1.2022 A9-0356/542

Ændringsforslag 542
Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) En persons onlineaktiviteter giver 
et indgående indblik i vedkommendes 
personlighed. Følsomheden af disse 
oplysninger kræver særlig beskyttelse. 
Generel indsamling af personoplysninger 
krænker retten til privatlivets fred. 
Behandlingen af personoplysninger 
vedrørende brugen af tjenester bør 
begrænses til det omfang, der er strengt 
nødvendigt for at levere tjenesten og 
fakturere brugerne. Behandlingen af 
personoplysninger med henblik på visning 
af reklamer bør forbydes.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/543

Ændringsforslag 543
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at kunne føre passende tilsyn 
med, at meget store onlineplatforme 
overholder de forpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, kan koordinatoren for 
digitale tjenester i etableringslandet eller 
Kommissionen kræve adgang til eller 
rapportering af specifikke oplysninger. Et 
sådant krav kan f.eks. omfatte de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
vurdere risiciene og de mulige skader 
forbundet med platformens systemer, 
oplysninger om nøjagtigheden, funktionen 
og testningen af algoritmiske systemer til 
indholdsmoderation, anbefalingssystemer 
eller reklamesystemer eller oplysninger om 
processer og output af indholdsmoderation 
eller interne klagebehandlingssystemer 
som omhandlet i denne forordning. 
Forskernes undersøgelser af udviklingen 
og alvoren af systemiske risici på 
internettet er især vigtige for at afbøde 
informationsasymmetrier og etablere et 
modstandsdygtigt system til 
risikobegrænsning og informere 
onlineplatforme, koordinatorer for digitale 
tjenester, andre kompetente myndigheder, 
Kommissionen og offentligheden. Denne 
forordning udgør derfor en ramme, der 
giver kontrolunderlagte forskere bred 
adgang til oplysninger fra meget store 
onlineplatforme. Alle krav om adgang til 
oplysninger inden for denne ramme bør 

(64) For at kunne føre passende tilsyn 
med, at meget store onlineplatforme 
overholder de forpligtelser, der er fastsat i 
denne forordning, kan koordinatoren for 
digitale tjenester i etableringslandet eller 
Kommissionen kræve adgang til eller 
rapportering af specifikke oplysninger. Et 
sådant krav kan f.eks. omfatte de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
vurdere risiciene og de mulige skader 
forbundet med platformens systemer, 
oplysninger om nøjagtigheden, funktionen 
og testningen af algoritmiske systemer til 
indholdsmoderation, anbefalingssystemer 
eller reklamesystemer eller oplysninger om 
processer og output af indholdsmoderation 
eller interne klagebehandlingssystemer 
som omhandlet i denne forordning. 
Forskernes undersøgelser af udviklingen 
og alvoren af systemiske risici på 
internettet er især vigtige for at afbøde 
informationsasymmetrier og etablere et 
modstandsdygtigt system til 
risikobegrænsning og informere 
onlineplatforme, koordinatorer for digitale 
tjenester, andre kompetente myndigheder, 
Kommissionen og offentligheden. Denne 
forordning udgør derfor en ramme, der 
giver kontrolunderlagte forskere bred 
adgang til oplysninger fra meget store 
onlineplatforme. Alle krav om adgang til 
oplysninger inden for denne ramme bør 
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være forholdsmæssige og på passende vis 
beskytte platformens og eventuelle andre 
berørte parters, herunder 
tjenestemodtageres, rettigheder og legitime 
interesser, herunder 
forretningshemmeligheder og andre 
fortrolige oplysninger.

være forholdsmæssige og på passende vis 
beskytte platformens og eventuelle andre 
berørte parters, herunder 
tjenestemodtageres, rettigheder og legitime 
interesser, herunder fortrolige oplysninger.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/544

Ændringsforslag 544
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(106a) Den forretningsmæssige 
profileringsmodel på de digitale 
markeder, der går ud på at fange 
opmærksomheden, idet algoritmerne 
prioriterer anstødeligt indhold og dermed 
bidrager til spredningen af dette online, 
nedbryder forbrugernes tillid til de 
digitale markeder. Denne forordning bør 
derfor sætte en stopper for denne praksis 
og give brugerne større kontrol over den 
måde, hvorpå rangordningen sker.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/545

Ændringsforslag 545
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvor 
tjenestemodtageren handler under 
tjenesteyderens myndighed eller kontrol.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse:

– hvor tjenestemodtageren handler 
under tjenesteyderens myndighed eller 
kontrol
– for markedspladser, der anses for 
at være meget store platforme i henhold til 
artikel 25, og som ikke er i 
overensstemmelse med følgende artikel 
for så vidt angår due diligence-
forpligtelserne i kapitel III: artikel 11 og 
13, artikel 14, stk. 1, artikel 19, stk. 1, 
samt artikel 22, 24 og 29.
– for meget store onlineplatforme i 
henhold til artikel 25, hvis de ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold til 
artikel 9 i denne forordning

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/546

Ændringsforslag 546
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Forordningen om digitale tjenester
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Frivillige undersøgelser på eget initiativ 

og overholdelse af lovgivningen
Udbydere af formidlingstjenester anses 
ikke for at være udelukket fra de 
ansvarsfritagelser, der er omhandlet i 
artikel 3, 4 og 5, udelukkende fordi de 
gennemfører frivillige undersøgelser på 
eget initiativ eller andre aktiviteter, der 
har til formål at opdage, identificere og 
fjerne eller hindre adgangen til ulovligt 
indhold eller træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at opfylde kravene i 
EU-retten, herunder kravene i denne 
forordning.

Or. en


