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Amendement 1
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle 
overige media waarop reeds algemeen 
erkend onafhankelijk toezicht wordt 
uitgeoefend, bij het op andere platforms of 
in andere diensten toegankelijk maken niet 
opnieuw aan een inhoudelijke controle 
wordt onderworpen;

1. herinnert eraan dat vrije en 
pluralistische media de ruggengraat van 
onze democratische samenleving zijn; 
herinnert eraan dat traditionele 
mediadiensten sterk gereguleerd zijn, 
onder meer door middel van 
zelfregulering, om de vrijheid van 
meningsuiting en de redactionele vrijheid 
voor de in hun media gepubliceerde 
inhoud te waarborgen; verlangt dat er 
stappen worden ondernomen om ervoor te 
zorgen dat dezelfde beginselen van 
toepassing zijn op online- en 
offlinemediadiensten en zo een gelijk 
speelveld tot stand te brengen; acht het 
belangrijk inhoud die onder redactionele 
verantwoordelijkheid wordt gemaakt of 
waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
te vrijwaren wanneer deze op andere 
platforms of in andere diensten 
beschikbaar is, om ervoor te zorgen dat 
voor deze inhoud dezelfde regels en 
hetzelfde toezicht gelden;

Or. en

Amendement 2
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 

1. verlangt dat met name inhoud die 
onder redactionele verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid of door journalisten 
wordt gemaakt, en alle overige media 
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onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen;

waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten beschikbaar en toegankelijk 
maken niet aan een bijkomende 
inhoudelijke controle wordt onderworpen; 
merkt bijgevolg op dat er compatibele 
kaders voor online- en offline-
omgevingen nodig zijn;

Or. en

Amendement 3
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen;

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen; benadrukt dat hierbij 
duidelijke 
platformaansprakelijkheidsregels moeten 
gelden met betrekking tot de privacy van 
gegevens, online beveiliging, 
transparantie en de handhaving van 
grondrechten;

Or. en

Amendement 4
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Milan Zver, 
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen;

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen; benadrukt dat bij dergelijke 
stappen de intellectuele-eigendomsrechten 
en de contractuele vrijheid volledig in 
acht moeten worden genomen, 
overeenkomstig de Europese en 
internationale regelgeving;

Or. en

Amendement 5
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verlangt dat inhoud die onder 
redactionele verantwoordelijkheid of door 
journalisten wordt gemaakt, en alle overige 
media waarop reeds algemeen erkend 
onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend, 
bij het op andere platforms of in andere 
diensten toegankelijk maken niet opnieuw 
aan een inhoudelijke controle wordt 
onderworpen;

1. verlangt dat rechtmatige inhoud die 
onder redactionele verantwoordelijkheid of 
door journalisten wordt gemaakt, en alle 
overige media waarop reeds algemeen 
erkend onafhankelijk toezicht wordt 
uitgeoefend, bij het op andere platforms of 
in andere diensten toegankelijk maken niet 
opnieuw aan een inhoudelijke controle 
wordt onderworpen;

Or. en

Amendement 6
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat, gezien de 
constante en snelle technologische 
vooruitgang en de daarmee 
samenhangende ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten, waarvan vele nu 
nog niet te voorzien zijn, nieuwe relevante 
wetgevingsvoorstellen zoveel mogelijk ook 
toekomstgericht moeten zijn en zich niet 
louter mogen beperken tot het aanpakken 
van de onmiddellijke uitdagingen in 
verband met onlineplatforms en de 
huidige dominante marktspelers;

Or. en

Amendement 7
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat producten die via 
onlinemarktplaatsen worden gekocht, 
moeten voldoen aan alle relevante 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
aangezien de wet inzake digitale diensten 
de aansprakelijkheids- en 
veiligheidsregels voor digitale platforms, 
diensten en producten moet kunnen 
actualiseren;

Or. en

Amendement 8
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat inhoud die volgens 
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Unierecht of nationaal recht legaal is en 
op legale wijze wordt gedeeld, online moet 
blijven en dat de eventuele verwijdering 
van die inhoud niet mag leiden tot de 
identificatie van individuele gebruikers, 
noch tot de verwerking van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 9
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat 
transparantieverplichtingen voor 
mediaplatforms en diensten die online 
actief zijn, ook van toepassing moeten zijn 
op hun bezitters en hun 
financieringsbronnen;

Or. en

Amendement 10
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat adequate nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gericht moeten zijn 
op het versterken van de digitale interne 
markt en bijgevolg moeten voorkomen dat 
er nieuwe belemmeringen ontstaan die de 
groei van digitale diensten in de weg 
staan; benadrukt dat alle nieuwe 
verplichtingen voor platforms evenredig 
moeten zijn aan hun marktaandeel en 
financiële capaciteit, zodat er een echt 
gelijk speelveld ontstaat en mededinging 
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wordt aangemoedigd in plaats van te 
worden beknot;

Or. en

Amendement 11
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat het 
scheppen van het juiste klimaat cruciaal 
is om het potentieel van de digitale 
eengemaakte markt volledig te benutten; 
wijst erop dat het juiste kader moet 
inhouden dat de online-omgeving op 
dezelfde wijze wordt behandeld als de 
offline-omgeving, ook op het gebied van 
reclame en belastingen;

Or. en

Amendement 12
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen; 
merkt op dat redactionele beslissingen, 
algoritmische processen en de 
willekeurige verwijdering van inhoud 
door onlineplatforms grote gevolgen 
kunnen hebben voor de vrijheid van 
meningsuiting en de toegang tot 
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informatie; dringt aan op een veilige 
digitale omgeving die de diversiteit van 
meningen, netneutraliteit, vrijheid van 
meningsuiting, toegang tot informatie en 
een evenwichtige benadering van 
individuele vrijheid en grondrechten 
bevordert;

Or. en

Amendement 13
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt; 
benadrukt echter dat er adequate 
maatregelen nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat illegale inhoud onmiddellijk 
wordt verwijderd en niet opnieuw 
verschijnt; is daarom van mening dat 
illegale inhoud online even doeltreffend 
moet worden aangepakt als offline; merkt 
op dat, gezien de permanente 
technologische vooruitgang, 
geautomatiseerde procedures soms nu al - 
en in de toekomst wellicht vaker - een 
doeltreffend instrument zijn om inhoud te 
helpen matigen en, in voorkomend geval, 
zelfs gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud ondersteuning 
kunnen bieden;

Or. en

Amendement 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. wijst erop dat de mediadiensten die 
gebruikmaken van geautomatiseerde 
procedures ook kunnen worden 
onderworpen aan de ethische beginselen 
van transparantie en 
verantwoordingsplicht alsook aan 
menselijk toezicht; stelt vast dat 
communicatie altijd in een bepaalde 
context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar ook 
aan menselijke controle kunnen worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 15
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden en moeten 
worden aangevuld met efficiënte 
klachten- en verhaalmechanismen voor 
gebruikers, die onverwijld moeten worden 
behandeld om de fundamentele vrijheden 
van communicatie te waarborgen;

Or. en

Amendement 16
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en wijst er 
daarom op dat een door platforms 
ingevoerd rapporteringsinstrument moet 
worden aangevuld met efficiënte 
klachten- en verhaalmechanismen voor 
gebruikers, die onverwijld moeten worden 
behandeld om de fundamentele vrijheden 
van communicatie te waarborgen;

Or. en

Amendement 17
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Isabel 
Benjumea Benjumea, Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures bij 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud derhalve wel 
ondersteuning kunnen bieden, maar deze 
beoordelingen nooit mogen vervangen;

2. stelt vast dat communicatie altijd in 
een bepaalde context plaatsvindt en dat 
geautomatiseerde procedures derhalve 
moeten worden ondersteund door 
gevalsgewijze beoordelingen van de 
rechtmatigheid van inhoud in geval van 
geschillen;

Or. en

Amendement 18
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat platformexploitanten 
transparantieverslagen beschikbaar 
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stellen die informatie bevatten over het 
aantal gevallen waarin inhoud onterecht 
werd aangemerkt als illegale of illegaal 
gedeelde inhoud, en dat de bevoegde 
autoriteiten informatie beschikbaar 
stellen over het aantal gevallen waarin 
verwijdering leidt tot onderzoek naar en 
de vervolging van strafbare feiten;

Or. en

Amendement 19
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de permanente 
verspreiding van illegale online-inhoud 
een grote bedreiging vormt voor de 
Europese culturele en creatieve sectoren 
en de onlinemarktplaats; dringt erop aan 
het rechtskader te versterken om ervoor te 
zorgen dat aanbieders van diensten 
doeltreffende maatregelen nemen om 
illegale inhoud uit hun diensten te 
verwijderen, en om te waarborgen dat 
dergelijke inhoud na verwijdering 
ontoegankelijk blijft;

Or. en

Amendement 20
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de bestrijding van 
desinformatie en onjuiste en 
onbetrouwbare informatie op 
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mediaplatforms, met inbegrip van 
socialemediaplatforms, een enorme mate 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vergt, gebaseerd op 
vertrouwen en transparantie, om 
propaganda en haatzaaiende uitingen 
tegen te gaan die de beginselen en 
waarden van de Unie ondermijnen;

Or. en

Amendement 21
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat het gebruik 
van alle technologisch mogelijke 
middelen ter bestrijding van schadelijke of 
illegale inhoud op het internet een 
voorafgaande zorgvuldige grondwettelijke 
toetsing moet doorstaan, maar is 
tegelijkertijd gekant tegen controles 
vooraf van inhoud omdat dit een 
buitensporig middel is;

Or. de

Amendement 22
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op maatregelen en 
specifieke bepalingen in de wet inzake 
digitale diensten om de verspreiding van 
desinformatie en misleidende informatie 
via onlineprogramma’s en platforms voor 
digitale marketing en distributie op 
doeltreffende wijze een halt toe te roepen;
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Or. en

Amendement 23
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. dringt er bovendien op aan dat alle 
kennisgevings- en vervolgingsprocedures 
moeten voldoen aan minimale formele 
vereisten, namelijk het feit dat de 
uploader een kennisgeving ontvangt, en 
de vermelding van de te volgen procedure, 
de beschikbare rechtsmiddelen en een 
onafhankelijk mechanisme voor 
geschillenbeslechting; benadrukt dat de 
betrokken provider de gegrondheid van de 
klacht moet onderzoeken door 
daadwerkelijk te pogen alle informatie te 
verkrijgen die nodig is voor een goede 
afweging van de belangen van alle 
betrokken partijen, en dat een louter 
formele toetsing niet volstaat;

Or. de

Amendement 24
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat vindbaarheid zo 
transparant mogelijk moet worden 
gemaakt, waarbij burgers worden 
geholpen om middelen te ontdekken om 
aan hun behoeften te voldoen en als 
geïnformeerde afnemers beslissingen te 
nemen, met name na de uitbraak van 
COVID-19, waardoor het gebruik van 
onlinediensten is toegenomen;
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Or. en

Amendement 25
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren.

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren; wijst erop dat grote 
sociale platforms zich na procedures voor 
kennisgeving en verwijdering kunnen 
richten tot gebruikers die nepnieuws 
hebben bezocht, hen kunnen informeren 
over het feit dat zij het slachtoffer zijn van 
een desinformatiecampagne en hun 
correcte en betrouwbare informatie 
kunnen verstrekken; dringt erop aan dat 
alle technologisch mogelijke middelen en 
specifieke maatregelen worden ingezet om 
schadelijke of illegale inhoud op het 
internet op te sporen en te verwijderen en 
om tegelijkertijd de toegang tot diverse en 
kwalitatief hoogstaande inhoud in de 
hedendaagse digitale omgeving te 
waarborgen; benadrukt dat dergelijke 
evenredige maatregelen in 
overeenstemming moeten zijn met de 
bestaande wettelijke bepalingen; 
herinnert aan de goede praktijken op het 
gebied van zelfregulerende gedragscodes; 
stelt echter evenwichtige oplossingen voor 
ten aanzien van de verwijdering van 
inhoud, door samenwerking tussen 
platforms, regelgevende instanties, 
factcheckers en gebruikers, die in 
aanzienlijke mate kunnen bijdragen aan 
het voorkomen van de verspreiding van 
valse informatie, met name als gebruikers 
controle hebben over de inhoud die hun 
wordt voorgesteld en bedenkelijke inhoud 
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markeren;

Or. en

Amendement 26
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren.

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, 
doeltreffende maar toch evenredige 
maatregelen die gericht zijn op het 
verruimen van de informatieomgeving en 
die innovatie niet in de kiem smoren, de 
concurrentie niet belemmeren of de keuze 
van de gebruikers met betrekking tot de 
opspoorbaarheid en vindbaarheid van 
inhoud niet beperken, en, in voorkomend 
geval, beperkingen op expliciete 
zelfreferentie, een aanzienlijke bijdrage 
kunnen leveren aan de bevordering van 
informatie en pluralisme van de media, 
culturele en taalkundige diversiteit en de 
toegang tot hoogwaardige openbare 
inhoud; benadrukt in dit verband het 
belang van gekwalificeerde algoritmische 
transparantie;

Or. en

Amendement 27
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
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zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren.

zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud en 
aan de bevordering van culturele 
diversiteit en pluralisme van de media 
kunnen leveren;

Or. en

Amendement 28
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren.

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie en 
grondrechten, regelingen betreffende de 
vindbaarheid van inhoud en de beperking 
van het verschijnsel zelfreferentie een 
aanzienlijke bijdrage aan de verspreiding 
van rechtmatige inhoud kunnen leveren;

Or. en

Amendement 29
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, François-Xavier Bellamy, 
Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, regelingen 
betreffende de vindbaarheid van inhoud en 
de beperking van het verschijnsel 
zelfreferentie een aanzienlijke bijdrage aan 
de verspreiding van rechtmatige inhoud 
kunnen leveren.

3. wijst erop dat, nog afgezien van de 
vereisten inzake transparantie, 
maatregelen en initiatieven betreffende de 
vindbaarheid van inhoud en de beperking 
van het verschijnsel zelfreferentie een 
aanzienlijke bijdrage aan de verspreiding 
van rechtmatige inhoud kunnen leveren;

Or. en
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Amendement 30
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis en 
Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees 
Parlement en de Raad1 ter, voorrang krijgt 
boven algemene voorschriften, teneinde 
de rechten van auteurs en artiesten in de 
digitale omgeving te waarborgen;
_________________
1 bis Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
10 maart 2010 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van 
audiovisuele mediadiensten (richtlijn 
audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 
van 15.4.2010, blz. 1).
1 ter Richtlijn (EU) 2019/790 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van 
Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 
(PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).

Or. en

Amendement 31
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Isabel Benjumea Benjumea, 
Asim Ademov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie recente 
nationale jurisprudentie over te nemen 
waarbij dienstverleners 30 minuten tijd 
hebben om inhoud die een inbreuk vormt 
te verwijderen, en het begrip "prompt" 
met betrekking tot live inhoud te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 32
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herhaalt dat 
concurrentiebevorderende systemen voor 
gegevenstoegang die een aanvulling 
vormen op de handhaving van de 
mededingingsregels, moeten streven naar 
decentralisatie van de gegevens die de 
houders van gegevens bewaren, waarbij 
stimulansen voor innovatie ten behoeve 
van de consumenten behouden blijven;

Or. en

Amendement 33
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de fundamentele 
vrijheden, zoals de vrijheid van 
meningsuiting, de keuzevrijheid van de 
consument en het recht op privacy, 
centraal moeten staan in nieuwe 
regelgeving, met als doel een gelijk 
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speelveld in de hele sector tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 34
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat het belangrijk is de 
huidige en potentiële nieuwe 
belemmeringen, beperkingen en lasten 
voor de levering van digitale diensten weg 
te nemen, met name voor kmo’s en 
startende ondernemingen, en tegelijkertijd 
te zorgen voor verantwoordelijk, niet-
discriminerend gedrag van platforms en 
proportionele verplichtingen, zowel online 
als offline;

Or. en

Amendement 35
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herhaalt dat 
concurrentiebevorderende systemen voor 
gegevenstoegang die een aanvulling 
vormen op de handhaving van de 
mededingingsregels, moeten streven naar 
decentralisatie van de gegevens die de 
houders van gegevens bewaren, waarbij 
stimulansen voor innovatie ten behoeve 
van de consumenten behouden blijven;

Or. en
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Amendement 36
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is er vast van overtuigd dat 
de platformaansprakelijkheid met 
betrekking tot illegale en onveilige 
producten moet worden aangescherpt, 
zodat de digitale eengemaakte markt 
wordt versterkt; herinnert eraan dat de 
platformaansprakelijkheid in die gevallen 
geschikt moet zijn voor het doel ervan, 
rekening houdend met de bestaande 
consumentenwaarborgen die te allen tijde 
in acht moeten worden genomen en met 
de vaststelling van bijkomende 
beroepsmogelijkheden voor 
detailhandelaren en consumenten; is van 
mening dat het systeem alleen kan 
functioneren als de 
handhavingsautoriteiten over voldoende 
bevoegdheden, instrumenten en middelen 
beschikken om de bepalingen te 
handhaven en efficiënt samen te werken 
in gevallen met een transnationaal 
element;

Or. en

Amendement 37
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat de nationale 
en Unieregelgeving moet worden 
geactualiseerd en gewijzigd en dat deze 
veelomvattender, duidelijker en 
transparanter moet worden, waarbij 
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tegelijkertijd onnodige en achterhaalde 
regelgeving wordt geschrapt in plaats van 
meer regelgeving toe te voegen, met als 
doel de huidige technologische 
vooruitgang weer te geven;

Or. en


