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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.1.2022 A9-0356/557

Ændringsforslag 557
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager efter 
høring af rådet for digitale tjenester 
delegerede retsakter, der fastsætter de 
tekniske betingelser for, hvornår meget 
store onlineplatforme skal dele oplysninger 
i henhold til stk. 1 og 2, og de formål, 
hvortil oplysningerne kan anvendes. Disse 
delegerede retsakter fastsætter de 
specifikke betingelser, hvorunder en sådan 
deling af oplysninger med 
kontrolunderlagte forskere kan finde sted i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, under hensyntagen til de berørte 
meget store onlineplatformes og 
tjenestemodtageres rettigheder og 
interesser, herunder beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger, navnlig 
forretningshemmeligheder, og 
opretholdelse af sikkerheden i deres 
tjeneste.

5. Kommissionen vedtager efter 
høring af rådet for digitale tjenester 
delegerede retsakter, der fastsætter de 
tekniske betingelser for, hvornår meget 
store onlineplatforme skal dele oplysninger 
i henhold til stk. 1 og 2, og de formål, 
hvortil oplysningerne kan anvendes. Disse 
delegerede retsakter fastsætter de 
specifikke betingelser, hvorunder en sådan 
deling af oplysninger med 
kontrolunderlagte forskere kan finde sted i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679, under hensyntagen til de berørte 
meget store onlineplatformes og 
tjenestemodtageres rettigheder og 
interesser, herunder beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger og opretholdelse af 
sikkerheden i deres tjeneste.

Or. en



AM\1247072DA.docx PE702.829v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

14.1.2022 A9-0356/558

Ændringsforslag 558
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis der gives adgang til 
oplysningerne, vil det medføre væsentlige 
sårbarheder for tjenestens sikkerhed eller 
for beskyttelsen af fortrolige oplysninger, 
navnlig forretningshemmeligheder.

udgår

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/559

Ændringsforslag 559
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
1. Meget store platforme skal via 
tekniske grænseflader tilbyde andre 
platforme muligheder for at interagere 
med deres vigtigste tjenester.
2. Foranstaltninger i stk. 1 skal 
supplere reglerne i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2016/679 uden 
at berøre deres anvendelse.
3. Grænseflader til sikring af 
interoperabiliteten bør være lette at 
anvende og garantere et højt niveau af 
sikkerhed og beskyttelse af 
personoplysninger. Forpligtelsen i stk. 1 
skal ikke fortolkes således, at den hindrer 
platforme i at gøre en rimelig indsats for 
at håndtere problemer med sikkerhed.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/560

Ændringsforslag 560
Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
maksimumsbeløbet for sanktioner, der 
pålægges for manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning, ikke overstiger 6 % af den 
pågældende formidlers årlige indkomst 
eller omsætning. Sanktioner for afgivelse 
af urigtige, ufuldstændige eller vildledende 
oplysninger, manglende svar eller 
berigtigelse af urigtige, ufuldstændige eller 
vildledende oplysninger og manglende 
vilje til at underkaste sig et kontrolbesøg på 
stedet må ikke overstige 1 % af den 
pågældende formidlers årlige indkomst 
eller omsætning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
maksimumsbeløbet for sanktioner, der 
pålægges for manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning, ikke overstiger 10 % af den 
pågældende formidlers årlige indkomst 
eller omsætning. Sanktioner for afgivelse 
af urigtige, ufuldstændige eller vildledende 
oplysninger, manglende svar eller 
berigtigelse af urigtige, ufuldstændige eller 
vildledende oplysninger og manglende 
vilje til at underkaste sig et kontrolbesøg på 
stedet må ikke overstige 1 % af den 
pågældende formidlers årlige indkomst 
eller omsætning. I gentagelsestilfælde skal 
en dereferering på det europæiske område 
overvejes.

Or. en

Begrundelse

Hvis platformene ikke overholder reglerne og begår en ny lovovertrædelse, f.eks. ved at sælge 
store mængder forfalskede produkter. Det bør være muligt at dereferere de pågældende 
websteder.
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14.1.2022 A9-0356/561

Ændringsforslag 561
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

47 Det Europæiske Råd for Digitale 
Tjenester

47 Det Europæiske Råd for Digitale 
Tjenester

1. Der nedsættes en uafhængig 
rådgivende gruppe af koordinatorer for 
digitale tjenester til at føre tilsyn med 
udbydere af formidlingstjenester, kaldet 
"Det Europæiske Råd for Digitale 
Tjenester" ("rådet for digitale tjenester" 
eller "rådet").

1. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne forordning nedsættes "Det 
Europæiske Råd for Digitale Tjenester" 
("rådet for digitale tjenester" eller "rådet") 
som et EU-organ. Rådet bør have status 
som en juridisk person. Rådet handler 
uafhængigt, når det varetager sine 
opgaver og udøver sine beføjelser. Rådet 
repræsenteres af sin formand.

2. Rådet yder rådgivning til 
koordinatorerne for digitale tjenester og 
Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at nå 
følgende mål:

2. Rådet træffer beslutninger i 
overensstemmelse med denne forordning 
med henblik på at nå følgende mål:

a) bidrage til en konsekvent 
anvendelse af denne forordning og et 
effektivt samarbejde mellem 
koordinatorerne for digitale tjenester og 
Kommissionen vedrørende spørgsmål, der 
er omfattet af denne forordning

a) sikre en konsekvent anvendelse af 
denne forordning i hele EU og et effektivt 
samarbejde mellem koordinatorerne for 
digitale tjenester og Kommissionen 
vedrørende spørgsmål, der er omfattet af 
denne forordning

b) koordinere og bidrage til 
Kommissionens, koordinatorerne for 
digitale tjenesters og andre kompetente 
myndigheders retningslinjer om og analyse 
af nye problemstillinger i hele det indre 
marked vedrørende spørgsmål, der er 
omfattet af denne forordning

b) koordinere og forelægge 
Kommissionens, koordinatorerne for 
digitale tjenesters og andre kompetente 
myndigheders retningslinjer om og analyse 
af nye problemstillinger i hele det indre 
marked vedrørende spørgsmål, der er 
omfattet af denne forordning
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c) bistå koordinatorerne for digitale 
tjenester og Kommissionen i tilsynet med 
meget store onlineplatforme.

c) bistå koordinatorerne for digitale 
tjenester og Kommissionen i tilsynet med 
meget store onlineplatforme.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

14.1.2022 A9-0356/562

Ændringsforslag 562
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48 Rådets struktur 48 Rådets struktur

1. Rådet sammensættes af 
koordinatorerne for digitale tjenester, som 
repræsenteres af højtstående embedsmænd. 
Hvis det er foreskrevet i national ret, 
deltager andre kompetente myndigheder, 
der har fået overdraget et specifikt 
operationelt ansvar for anvendelsen og 
håndhævelsen af denne forordning sammen 
med koordinatoren for digitale tjenester, i 
rådet. Andre nationale myndigheder kan 
indbydes til møderne, hvis de drøftede 
spørgsmål er relevante for dem.

1. Rådet sammensættes af 
koordinatorerne for digitale tjenester, som 
repræsenteres af højtstående embedsmænd. 
Hvis det er foreskrevet i national ret, 
deltager andre kompetente myndigheder, 
der har fået overdraget et specifikt 
operationelt ansvar for anvendelsen og 
håndhævelsen af denne forordning sammen 
med koordinatoren for digitale tjenester, i 
rådet. Andre nationale myndigheder kan 
indbydes til møderne, hvis de drøftede 
spørgsmål er relevante for dem.

2. Hver medlemsstat har én stemme. 
Kommissionen har ikke stemmeret.

2. Hver medlemsstat har én stemme. 
Kommissionen har ikke stemmeret.

Rådet vedtager sine afgørelser med simpelt 
flertal.

Rådet vedtager sine afgørelser med simpelt 
flertal.

3. Rådets formandskab varetages af 
Kommissionen. Kommissionen indkalder 
til møderne og udarbejder dagsordenen i 
overensstemmelse med rådets opgaver i 
henhold til denne forordning og dets 
forretningsorden.

3. Rådets formandskab varetages af 
en formand, der vælges blandt 
medlemmerne. Rådets formand bør ikke 
samtidig være leder af et nationalt 
reguleringskontor i sin medlemsstat. 
Formandens mandat bør være begrænset 
til højst tre år og kunne forlænges én 
gang. Formanden for rådet indkalder til 
møderne og udarbejder dagsordenen i 
overensstemmelse med rådets opgaver i 
henhold til denne forordning og dets 
forretningsorden.
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4. Kommissionen yder administrativ 
og analytisk støtte til rådets aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

4. Kommissionen yder administrativ 
og analytisk støtte til rådets aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og kan 
samarbejde med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter, hvor dette er 
relevant. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

5. Rådet kan indbyde eksperter og 
observatører til at deltage i møderne og kan 
samarbejde med andre EU-organer, -
kontorer, -agenturer og rådgivende grupper 
og med eksterne eksperter, hvor dette er 
relevant. Rådet offentliggør resultaterne af 
dette samarbejde.

6. Rådet vedtager sin forretningsorden 
med Kommissionens samtykke.

6. Rådet vedtager sin forretningsorden 
med et flertal på to tredjedele af sine 
medlemmer og tilrettelægger sin drift.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/563

Ændringsforslag 563
Martin Schirdewan
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og ændring af 
direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet træffer en 
afgørelse om, at en meget stor 
onlineplatform har overtrådt en eller flere 
af bestemmelserne i kapitel III, afdeling 4, 
anvender koordinatoren det i nærværende 
artikel omhandlede system for øget tilsyn. 
Koordinatoren tager videst muligt hensyn 
til enhver udtalelse og henstilling fra 
Kommissionen og rådet for digitale 
tjenester i henhold til denne artikel.

1. Hvis koordinatoren for digitale 
tjenester i etableringslandet træffer en 
afgørelse om, at en meget stor 
onlineplatform har overtrådt en eller flere 
af bestemmelserne i kapitel III, afdeling 4, 
anvender koordinatoren det i nærværende 
artikel omhandlede system for øget tilsyn. 
Rådet for digitale tjenester, som handler 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
mindst tre koordinatorer for digitale 
tjenester i destinationslandet, bruger, når 
det har grund til at formode, at en meget 
stor onlineplatform har overtrådt nogen 
af disse bestemmelser, det system for øget 
tilsyn, der er fastsat i denne artikel.

Or. en


