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Ändringsförslag 130
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Informationssamhällets tjänster och 
i synnerhet förmedlingstjänster har blivit 
en viktig del av unionens ekonomi och EU-
medborgarnas vardag. Tjugo år efter 
antagandet av den befintliga rättsliga ram 
som är tillämplig på sådana tjänster som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG25 har nya och 
innovativa affärsmodeller och tjänster, 
såsom sociala nätverk och marknadsplatser 
online, gjort det möjligt för 
företagsanvändare och konsumenter att 
sprida och få åtkomst till information och 
utföra transaktioner på nya sätt. En 
majoritet av unionens medborgare 
använder nu dessa tjänster dagligen. Den 
digitala omvandlingen och den ökade 
användningen av dessa tjänster har dock 
också lett till nya risker och utmaningar, 
både för enskilda användare och för 
samhället som helhet.

(1) Informationssamhällets tjänster och 
i synnerhet förmedlingstjänster har blivit 
en viktig del av unionens ekonomi och EU-
medborgarnas vardag. Tjugo år efter 
antagandet av den befintliga rättsliga ram 
som är tillämplig på sådana tjänster som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG25 har nya och 
innovativa affärsmodeller och tjänster, 
såsom sociala nätverk och marknadsplatser 
online, gjort det möjligt för 
företagsanvändare och konsumenter att 
sprida och få åtkomst till information och 
utföra transaktioner på nya sätt. En 
majoritet av unionens medborgare 
använder nu dessa tjänster dagligen. Den 
digitala omvandlingen och den ökade 
användningen av dessa tjänster har dock 
också lett till nya risker, inte minst 
cybersäkerhetsrisker, och utmaningar, 
både för enskilda användare och för 
samhället och ekonomin som helhet.

_________________ _________________
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(Direktiv om elektronisk handel) 
(EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(Direktiv om elektronisk handel) 
(EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 131
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
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Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Digitaliseringen av det europeiska 
samhället och dess ekonomi leder ofta till 
att beslutsfattare, företag och medborgare 
får kämpa för att komma ikapp. Dessutom 
skapar ackumuleringen av uppgifter 
regelbundet en ojämn konkurrensnivå på 
marknaden, eftersom det används som ett 
verktyg för att avgöra vem som kommer in 
på och vem som lämnar marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 132
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna håller i allt 
högre grad på att införa, eller överväger 
att införa, nationell lagstiftning om de 
frågor som omfattas av denna förordning, 
särskilt genom att införa krav på 
aktsamhet för leverantörer av 
förmedlingstjänster. Dessa sinsemellan 
olika nationella lagar har en negativ 
inverkan på den inre marknaden, som 
enligt artikel 26 i fördraget omfattar ett 
område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av 
internet, som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren 
för tillhandahållande av 
förmedlingstjänster på hela den inre 
marknaden bör harmoniseras för att ge 
företag tillträde till nya marknader och 
möjligheter att utnyttja fördelarna med 
den inre marknaden, samtidigt som det 

utgår
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ger konsumenterna och andra 
tjänstemottagare större valmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 133
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationell lagstiftning om de frågor 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter.

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationell lagstiftning om de frågor 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter utan inlåsningseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 134
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationell lagstiftning om de frågor 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter.

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationell lagstiftning om de frågor 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter och rättigheter.

Or. ro

Ändringsförslag 135
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att leverantörer av 
förmedlingstjänster agerar ansvarsfullt och 
aktsamt är avgörande för en säker, 
förutsägbar och tillförlitlig onlinemiljö och 
för att göra det möjligt för 
unionsmedborgare och andra personer att 
utöva sina grundläggande rättigheter som 
garanteras i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (nedan 

(3) Att leverantörer av 
förmedlingstjänster agerar ansvarsfullt och 
aktsamt är avgörande för en säker, 
förutsägbar och tillförlitlig onlinemiljö och 
för att göra det möjligt för 
unionsmedborgare och andra personer att 
utöva sina grundläggande rättigheter som 
garanteras i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (nedan 
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kallad stadgan), särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering.

kallad stadgan), särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering och till 
personlig integritet.

Or. ro

Ändringsförslag 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Att leverantörer av 
förmedlingstjänster agerar ansvarsfullt och 
aktsamt är avgörande för en säker, 
förutsägbar och tillförlitlig onlinemiljö och 
för att göra det möjligt för 
unionsmedborgare och andra personer att 
utöva sina grundläggande rättigheter som 
garanteras i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad stadgan), särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering.

(3) Att leverantörer av 
förmedlingstjänster agerar ansvarsfullt och 
aktsamt är avgörande för en säker, 
tillgänglig, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö och för att göra det möjligt för 
unionsmedborgare och andra personer att 
utöva sina grundläggande rättigheter som 
garanteras i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad stadgan), särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 137
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva, riskbaserade och proportionella 
bindande regler fastställas på unionsnivå. 
Denna förordning skapar de rätta 
förutsättningarna och 
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fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

konkurrensvillkoren för att innovativa 
digitala tjänster ska kunna växa fram och 
skalas upp på den inre marknaden. En 
tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare, främja interoperabilitet och 
säkerställa möjligheten för nya aktörer att 
ta sig in på marknaden. Avsikten är att 
använda teknikneutrala krav så att tekniken 
inte ska förhindra innovation utan i stället 
stimulera den.

Or. en

Ändringsförslag 138
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre marknaden 
och utgör grunden för inrättandet av en 
europeisk stadga om digitala rättigheter. 
En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
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innovation utan i stället stimulera den. Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

Or. ro

Ändringsförslag 139
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion och se till att 
medborgarnas grundläggande rättigheter 
respekteras bör därför en målinriktad 
uppsättning enhetliga, effektiva och 
proportionella bindande regler fastställas 
på unionsnivå. Denna förordning skapar 
förutsättningar för att innovativa digitala 
tjänster ska kunna växa fram och skalas 
upp på den inre marknaden. En 
tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

Or. en

Ändringsförslag 140
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft utan i stället stimulera 
den.

Or. en

Ändringsförslag 141
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) En brist på harmoniserade 
tillgänglighetskrav för digitala tjänster 
och plattformar skapar också hinder för 
att genomföra befintlig unionslagstiftning 
om tillgänglighet. Därför måste 
tillgänglighetskrav för 
förmedlingstjänster, inbegripet deras 
användargränssnitt, ligga i linje med 
befintlig unionslagstiftning om 
tillgänglighet, såsom den europeiska 
rättsakten om tillgänglighet och direktivet 
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om webbtillgänglighet, så att ingen 
hamnar på efterkälken till följd av digital 
innovation. Detta mål är i linje med En 
jämlikhetsunion: EU:s strategi för 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2021–2030 och 
unionens åtagande om FN:s mål för 
hållbar utveckling. Tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning 
innebär att tjänster, tekniker och 
produkter är förnimbara, 
funktionsdugliga, begripliga och robusta 
för personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 142
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning bör tillämpas på 
leverantörer av vissa av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/153526, dvs. 
tjänster som normalt utförs mot ersättning 
på distans, på elektronisk väg och på 
individuell begäran av en tjänstemottagare. 
Denna förordning bör särskilt tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster, och 
särskilt förmedlingstjänster som består av 
tjänster för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster och 
värdtjänster, med tanke på att den 
exponentiella ökningen av användningen 
av dessa tjänster, främst för legitima och 
samhällsnyttiga ändamål av alla slag, också 
har ökat deras roll när det gäller förmedling 
och spridning av olaglig eller på annat sätt 
skadlig information och verksamhet.

(5) Denna förordning bör tillämpas på 
leverantörer av vissa av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/153526, dvs. 
tjänster som ofta utförs mot ersättning på 
distans, på elektronisk väg och på 
individuell begäran av en tjänstemottagare. 
Denna förordning bör särskilt tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster, och 
särskilt förmedlingstjänster som består av 
tjänster för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster och 
värdtjänster, med tanke på att den 
exponentiella ökningen av användningen 
av dessa tjänster, främst för legitima och 
samhällsnyttiga ändamål av alla slag, också 
har ökat deras roll när det gäller förmedling 
och spridning av olagligt innehåll.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 26 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 143
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Leverantörer av alla slags tjänster 
mot ersättning, antingen direkt eller 
genom en förmedlare, bör inte omfattas 
av dubbelbeskattningsåtgärder. De bör 
bedriva all sin affärsverksamhet i enlighet 
med principerna om fri och rättvis 
konkurrens, som definieras i 
EUF-fördraget och övervakas av 
kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 144
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att 
bestämmelserna i denna förordning är 
effektiva och att det råder likvärdiga 
förutsättningar på den inre marknaden, bör 
dessa regler gälla för leverantörer av 
förmedlingstjänster oavsett etableringsort 
eller bosättningsort i den mån de 
tillhandahåller tjänster i unionen, vilket 
bevisas genom en väsentlig anknytning till 

(7) För att säkerställa att 
bestämmelserna i denna förordning är 
effektiva och att det råder likvärdiga 
förutsättningar på den inre marknaden, bör 
dessa regler gälla för leverantörer av 
förmedlingstjänster oavsett etableringsort 
eller bosättningsort i den mån de 
tillhandahåller tjänster i unionen, vilket 
bevisas genom en väsentlig anknytning till 
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unionen. unionen. Särskilda åtgärder bör införas 
för att se till att leverantörer utanför EU 
efterlever de aktuella bestämmelserna.

Or. ro

Ändringsförslag 145
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att 
bestämmelserna i denna förordning är 
effektiva och att det råder likvärdiga 
förutsättningar på den inre marknaden, bör 
dessa regler gälla för leverantörer av 
förmedlingstjänster oavsett etableringsort 
eller bosättningsort i den mån de 
tillhandahåller tjänster i unionen, vilket 
bevisas genom en väsentlig anknytning till 
unionen.

(7) För att säkerställa att 
bestämmelserna i denna förordning är 
effektiva och att det råder likvärdiga 
förutsättningar på den inre marknaden, bör 
dessa regler gälla för leverantörer av 
förmedlingstjänster oavsett etableringsort 
eller bosättningsort i den mån de 
tillhandahåller och riktar tjänster till 
mottagare som är fysiska personer bosatta 
i unionen eller fysiska personer som 
handlar på uppdrag av en juridisk person 
i unionen, vilket bevisas genom en 
väsentlig anknytning till unionen.

Or. en

Ändringsförslag 146
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses finnas om 
tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe i unionen eller, i brist på 
det, på grundval av att det finns ett 
betydande antal användare i en eller flera 
medlemsstater eller att verksamheten 

(8) En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses finnas om 
tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe i unionen eller, i brist på 
det, på grundval av att verksamheten riktas 
till en eller flera medlemsstater. 
Verksamhetens inriktning på en eller flera 
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riktas till en eller flera medlemsstater. 
Verksamhetens inriktning på en eller flera 
medlemsstater kan fastställas på grundval 
av alla relevanta omständigheter, 
inbegripet faktorer som användningen av 
ett språk eller en valuta som vanligen 
används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster 
eller användningen av en nationell 
toppdomän. Verksamhetens inriktning på 
en medlemsstat skulle också kunna 
härledas från tillgången till en app i den 
berörda nationella appbutiken, om lokal 
marknadsföring eller reklam görs på det 
språk som används i medlemsstaten, eller 
från om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, 
sköts på det språk som vanligen används i 
den medlemsstaten. En väsentlig 
anknytning bör också antas finnas när en 
tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till 
en eller flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 17.1 c i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/201227. Å 
andra sidan kan enbart teknisk åtkomst till 
en webbplats i unionen inte i sig anses 
utgöra en väsentlig anknytning till unionen.

medlemsstater kan fastställas på grundval 
av alla relevanta omständigheter, 
inbegripet faktorer som användningen av 
ett språk eller en valuta som vanligen 
används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster 
eller användningen av en nationell 
toppdomän. Verksamhetens inriktning på 
en medlemsstat skulle också kunna 
härledas från tillgången till en app i den 
berörda nationella appbutiken, om lokal 
marknadsföring eller reklam görs på det 
språk som används i medlemsstaten, eller 
från om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, 
sköts på det språk som vanligen används i 
den medlemsstaten. En väsentlig 
anknytning bör också antas finnas när en 
tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till 
en eller flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 17.1 c i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/201227. Å 
andra sidan kan enbart teknisk åtkomst till 
en webbplats i unionen inte i sig anses 
utgöra en väsentlig anknytning till unionen.

_________________ _________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 
december 2012 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område (EUT 
L 351, 20.12.2012, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 
december 2012 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område (EUT 
L 351, 20.12.2012, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 147
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses finnas om 

(8) En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses finnas om 
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tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe i unionen eller, i brist på 
det, på grundval av att det finns ett 
betydande antal användare i en eller flera 
medlemsstater eller att verksamheten 
riktas till en eller flera medlemsstater. 
Verksamhetens inriktning på en eller flera 
medlemsstater kan fastställas på grundval 
av alla relevanta omständigheter, 
inbegripet faktorer som användningen av 
ett språk eller en valuta som vanligen 
används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster 
eller användningen av en nationell 
toppdomän. Verksamhetens inriktning på 
en medlemsstat skulle också kunna 
härledas från tillgången till en app i den 
berörda nationella appbutiken, om lokal 
marknadsföring eller reklam görs på det 
språk som används i medlemsstaten, eller 
från om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, 
sköts på det språk som vanligen används i 
den medlemsstaten. En väsentlig 
anknytning bör också antas finnas när en 
tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till 
en eller flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 17.1 c i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/201227. Å 
andra sidan kan enbart teknisk åtkomst till 
en webbplats i unionen inte i sig anses 
utgöra en väsentlig anknytning till unionen.

tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe i unionen eller, i brist på 
det, på grundval av att verksamheten riktas 
till en eller flera medlemsstater. 
Verksamhetens inriktning på en eller flera 
medlemsstater kan fastställas på grundval 
av alla relevanta omständigheter, 
inbegripet faktorer som användningen av 
ett språk eller en valuta som vanligen 
används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster 
eller användningen av en nationell 
toppdomän. Verksamhetens inriktning på 
en medlemsstat skulle också kunna 
härledas från tillgången till en app i den 
berörda nationella appbutiken, om lokal 
marknadsföring eller reklam görs på det 
språk som används i medlemsstaten, eller 
från om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, 
sköts på det språk som vanligen används i 
den medlemsstaten. En väsentlig 
anknytning bör också antas finnas när en 
tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till 
en eller flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 17.1 c i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/201227. Å 
andra sidan kan enbart teknisk åtkomst till 
en webbplats i unionen inte i sig anses 
utgöra en väsentlig anknytning till unionen.

_________________ _________________
27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 
december 2012 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område (EUT 
L 351, 20.12.2012, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 
december 2012 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område 
(EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 148
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Plattformar och leverantörer bör 
ha ett etiskt ansvar för att säkerställa den 
högsta nivån av digital utbildning, 
kunskap och information om digitala 
tjänster och plattformar.

Or. ro

Ändringsförslag 149
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning bör komplettera 
men inte påverka tillämpningen av 
bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 
inte dessa andra akter som ska betraktas 
som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Bestämmelserna i denna 
förordning är dock tillämpliga på frågor 
som inte eller bara delvis tas upp i dessa 
andra akter samt på frågor där dessa andra 
akter ger medlemsstaterna möjlighet att 
anta vissa åtgärder på nationell nivå.

(9) Denna förordning bör komplettera 
men inte påverka tillämpningen av 
bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 
inte dessa andra akter som ska betraktas 
som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Bestämmelserna i denna 
förordning är dock tillämpliga på frågor 
som inte eller bara delvis tas upp i dessa 
andra akter samt på frågor där dessa andra 
akter ger medlemsstaterna möjlighet att 
anta vissa åtgärder på nationell nivå. 
Dessutom bör denna förordning 
respektera medlemsstaternas behörighet 
att anta och utveckla nya lagar som 
främjar frihet, pluralism och korrekt 
information till pressen, i enlighet med 
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Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

_________________ _________________
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online

Or. ro

Ändringsförslag 150
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning bör komplettera 
men inte påverka tillämpningen av 
bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../... 29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 
inte dessa andra akter som ska betraktas 
som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Bestämmelserna i 
denna förordning är dock tillämpliga på 
frågor som inte eller bara delvis tas upp i 

(9) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av bestämmelser som följer 
av andra unionsrättsakter som reglerar 
vissa aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../... 29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 
inte dessa andra akter som ska betraktas 
som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Vid en konflikt mellan 
lex specialis-direktiv och de nationella 
åtgärder som genomför dem samt 
föreliggande förordning ska lex specialis-



PE696.545v01-00 18/145 AM\1238658SV.docx

SV

dessa andra akter samt på frågor där 
dessa andra akter ger medlemsstaterna 
möjlighet att anta vissa åtgärder på 
nationell nivå.

bestämmelserna gälla.

_________________ _________________
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU).../... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU).../... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online

Or. en

Ändringsförslag 151
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) En lämplig informationskampanj 
bör genomföras för att se till att alla 
relevanta intressenter och kunder är 
ordentligt informerade om de specifika 
elementen i denna förordning innan den 
träder i kraft.

Or. ro

Ändringsförslag 152
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Av tydlighetsskäl bör det också 
klargöras att denna förordning inte 
påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/114830 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/115031, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG32 och förordning […/…] om 
tillfälligt undantag från vissa bestämmelser 
i direktiv 2002/58/EG33 samt unionsrätten 
om konsumentskydd, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG34, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/83/EU35 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
93/13/EEG36, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/216137, samt unionsrätten om 
skydd av personuppgifter, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67938. Skyddet för individer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter regleras endast av 
unionsrättens bestämmelser på området, 
särskilt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Denna förordning 
påverkar inte heller bestämmelserna i 
unionsrätten om arbetsvillkor.

(10) Av tydlighetsskäl bör det också 
klargöras att denna förordning inte 
påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/114830 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/115031, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG32 och förordning […/…] om 
tillfälligt undantag från vissa bestämmelser 
i direktiv 2002/58/EG33 samt unionsrätten 
om konsumentskydd, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG34, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/83/EU35 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
93/13/EEG36, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/216137, samt unionsrätten om 
skydd av personuppgifter, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67938. Skyddet för individer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter regleras endast av 
unionsrättens bestämmelser på området, 
särskilt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Denna förordning 
påverkar inte heller bestämmelserna i 
unionsrätten eller den nationella rätten om 
arbetsvillkor.

_________________ _________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 om saluföring 
och användning av 
sprängämnesprekursorer, om ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 och om 
upphävande av förordning (EU) 
nr 98/2013, EUT L 186, 11.7.2019, s. 1.

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 om saluföring 
och användning av 
sprängämnesprekursorer, om ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 och om 
upphävande av förordning 
(EU) nr 98/2013, EUT L 186, 11.7.2019, 
s. 1.

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster, EUT 
L 186, 11.7.2013, s. 57.

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster, 
EUT L 186, 11.7.2013, s. 57.

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation), 
EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation), 
EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

33 Förordning [.../...] om tillfälligt undantag 
från vissa bestämmelser i direktiv 
2002/58/EG.

33 Förordning [.../...] om tillfälligt undantag 
från vissa bestämmelser i direktiv 
2002/58/EG.

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG.

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG.

36 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.

36 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad 
gäller bättre upprätthållande och 
modernisering av unionens 
konsumentskyddsregler

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad 
gäller bättre upprätthållande och 
modernisering av unionens 
konsumentskyddsregler

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT 

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), 
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L 119, 4.5.2016, s. 1. EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 153
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter, som fastställer 
särskilda regler och förfaranden som inte 
bör påverkas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 154
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter, som fastställer 
särskilda regler och förfaranden som inte 
bör påverkas.

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter, som fastställer 
särskilda regler och förfaranden som inte 
bör påverkas. Denna förordning bör 
tillhandahålla en uppsättning 
väldefinierade bestämmelser som 
säkerställer rättssäkerhet för plattformar 
och skyddar användarnas grundläggande 
rättigheter.

Or. ro
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Ändringsförslag 155
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter, som fastställer 
särskilda regler och förfaranden som inte 
bör påverkas.

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter vilka har införts i 
nationella lagar för att säkerställa högsta 
skyddsnivå för dessa rättigheter, som 
fastställer särskilda regler och förfaranden 
som inte bör påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 156
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Särskilda insatser bör göras för att 
se till att europeiska digitala små och 
medelstora företag inte påverkas av denna 
förordning. Det behövs aktiv information 
och rådgivning för europeiska digitala 
små och medelstora företag för 
anpassning till denna förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 157
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(11b) Den stora relevans som 
handlingsplanen för digital utbildning 
har för genomförandet av en effektiv 
rättsakt om digitala tjänster bör erkännas.

Or. ro

Ändringsförslag 158
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt, eftersom det som är 
olagligt utanför nätet också bör vara 
olagligt på nätet och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning 
och könsrelaterad hatpropaganda, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
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karaktär. Sociala medieplattformar och 
andra aktörer som verkar online behöver 
ha en rättslig förpliktelse att agera mot 
och ta bort all hatpropaganda som riktas 
mot kvinnor och flickor.

Or. en

Ändringsförslag 159
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet, och därmed följa den 
allmänna teorin att det som är olagligt 
utanför nätet också bör vara olagligt på 
nätet, samtidigt som det säkerställs att det 
som är lagligt utanför nätet också bör 
vara lagligt på nätet. Detta begrepp bör 
särskilt förstås som att det omfattar 
information, oavsett form, som enligt 
tillämplig lag antingen i sig är olaglig, 
såsom olaglig hatpropaganda, olagligt 
terrorisminnehåll eller olagligt 
diskriminerande innehåll, eller som rör 
olaglig verksamhet, såsom delning av 
bilder som visar sexuella övergrepp mot 
barn, olagligt utbyte av privata bilder utan 
samtycke, nätstalkning, försäljning av 
produkter som inte uppfyller kraven eller 
förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
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nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 160
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig 
unionsrätt eller nationell rätt till följd av 
att det visas på en förmedlingstjänst 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller på grund av dess direkta koppling till 
eller främjande av en olaglig verksamhet, 
såsom delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, olaglig 
handel med djur, växter och ämnen, 
otillåten användning av 
upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
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lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 161
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras i 
anslutning till information om olagligt 
innehåll, olagliga produkter, olagliga 
tjänster och olaglig verksamhet. Att sådant 
innehåll, sådana produkter eller sådana 
tjänster är olagliga definieras i relevant 
unionsrätt eller nationell rätt i enlighet 
med unionsrätten. Detta begrepp bör 
förstås som att det exempelvis omfattar 
information, oavsett form, som enligt 
tillämplig lag antingen i sig är olaglig, 
såsom olaglig hatpropaganda, olagligt 
terrorisminnehåll eller olagligt 
diskriminerande innehåll, eller som rör 
olaglig verksamhet, såsom delning av 
bilder som visar sexuella övergrepp mot 
barn, olagligt utbyte av privata bilder utan 
samtycke, nätstalkning, försäljning av 
produkter som inte uppfyller kraven eller 
förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.



AM\1238658SV.docx 27/145 PE696.545v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 162
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
nätmobbning, man-i-mitten-attacker, 
nätfiske, försäljning av produkter som inte 
uppfyller kraven eller förfalskade 
produkter, otillåten användning av 
upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
den straff-, förvaltnings- eller 
civilrättsliga ramen i en medlemsstat och 
den berörda lagstiftningens exakta innehåll 
och karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 163
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José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och hänvisa till juridiska 
definitioner på EU-nivå och nationell 
nivå samt omfatta information om olagligt 
innehåll, olagliga produkter, olagliga 
tjänster och olaglig verksamhet. Detta 
begrepp bör särskilt förstås som att det 
omfattar information, oavsett form, som 
enligt tillämplig lag antingen i sig är 
olaglig, såsom olaglig hatpropaganda, 
olagligt terrorisminnehåll eller olagligt 
diskriminerande innehåll, eller som rör 
olaglig verksamhet, såsom delning av 
bilder som visar sexuella övergrepp mot 
barn, olagligt utbyte av privata bilder utan 
samtycke, nätstalkning, försäljning av 
produkter som inte uppfyller kraven eller 
förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 164
Raffaele Fitto

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, hämndporr, 
deepfake, nätstalkning, försäljning av 
produkter som inte uppfyller kraven eller 
förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. it

Ändringsförslag 165
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
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vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 
material eller verksamhet som innebär 
överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter och olagliga tjänster, falska 
nyheter och olaglig verksamhet. Detta 
begrepp bör särskilt förstås som att det 
omfattar information, oavsett form, som 
enligt tillämplig lag antingen i sig är 
olaglig, såsom olaglig hatpropaganda, 
olagligt terrorisminnehåll eller olagligt 
diskriminerande innehåll, eller som rör 
olaglig verksamhet, såsom delning av 
bilder som visar sexuella övergrepp mot 
barn, olagligt utbyte av privata bilder utan 
samtycke, nätstalkning, försäljning av 
produkter som inte uppfyller kraven eller 
förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. ro

Ändringsförslag 166
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Material som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte, 
konstnärligt syfte eller forskningssyfte 
eller i syfte att förebygga eller motverka 
olagligt innehåll, inbegripet innehåll som 
ger uttryck för polemiska eller 
kontroversiella åsikter inom ramen för 
den offentliga debatten, ska inte betraktas 
som olagligt innehåll. Inte heller ska 
material, såsom en ögonvittnesvideo av ett 



AM\1238658SV.docx 31/145 PE696.545v01-00

SV

potentiellt brott, betraktas som olagligt, 
bara för att det avbildar en olaglig 
handling. Det ska göras en bedömning för 
att fastställa spridningens verkliga syfte 
och huruvida materialet sprids till 
allmänheten för dessa syften.

Or. en

Ändringsförslag 167
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Mer än 80 % av det olagliga 
innehållet avlägsnas endast på grundval 
av de automatiserade mekanismer som 
plattformarna har infört. Detta innehåll, 
som eventuellt är det mest farliga, 
kommer därför aldrig till de 
brottsbekämpande myndigheternas 
kännedom och undslipper därför rättsliga 
sanktioner. Den här situationen bör 
därför åtgärdas då den skapar ett farligt 
prejudikat där stora plattformar avgör vad 
som är olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Eftersom det inte finns någon 
gemensamt accepterad definition för hur 
man känner igen nätvåld och 
hatpropaganda på nätet mot kvinnor, 
finns det ett brådskande behov att 
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definiera och anta en gemensam 
definition av de olika formerna av våld 
och hatpropanda som riktar sig till 
kvinnor och sexuella minoriteter på nätet. 
Definitionen skulle ligga till grund för 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Hatpropaganda mot kvinnor och flickor är mångfacetterad och kan fokusera på utseende och 
sexualitet samt ta formen av allmänna hot, nedvärdering och/eller opassande uthängning. De 
mer allvarliga formerna inkluderar hot om våld, dödshot och sexuella trakasserier och är en 
del av det könsrelaterade våld som riktar sig till kvinnor på nätet. Våld på nätet kan rikta sig 
till alla kön, men påverkar kvinnor och hbtqi-personer på ett oproportionerligt sätt. Dessa 
grupper löper större risk att utsättas för digitala trakasserier. Den undersökning som 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort avseende våld mot 
kvinnor visar att en av tio kvinnor har upplevt någon form av nätvåld från 15 års ålder.

Ändringsförslag 169
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk eller e-
marknadsplatser, bör definieras som 
värdtjänstleverantörer som inte bara lagrar 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna på deras begäran, utan 
även sprider denna information till 
allmänheten, återigen på deras begäran. För 
att undvika att ålägga alltför omfattande 
skyldigheter bör dock 
värdtjänstleverantörer inte betraktas som 

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk eller e-
marknadsplatser, bör definieras som 
värdtjänstleverantörer som inte bara lagrar 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna på deras begäran och 
med deras samtycke, utan även sprider 
denna information till allmänheten, 
återigen på deras begäran och med deras 
samtycke. För att undvika att ålägga alltför 
omfattande skyldigheter bör dock 
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onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 
extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar.

värdtjänstleverantörer inte betraktas som 
onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 
extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar. 
Utgivaren av respektive tjänst bör dock 
kontrollera och när så är lämpligt 
avlägsna eventuella kommentarer där 
olämpligt, ociviliserat eller förolämpande 
språk används, och respektive användare 
kan därefter begränsas.

Or. ro

Ändringsförslag 170
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk eller e-
marknadsplatser, bör definieras som 
värdtjänstleverantörer som inte bara lagrar 
information som tillhandahålls av 

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
behovet av att göra leverantörerna av dessa 
tjänster föremål för vissa specifika 
skyldigheter är det nödvändigt att, inom 
den bredare kategorin av 
värdtjänstleverantörer enligt definitionen i 
denna förordning, särskilja underkategorin 
onlineplattformar. Onlineplattformar, 
såsom sociala nätverk eller e-
marknadsplatser, bör definieras som 
värdtjänstleverantörer som inte bara lagrar 
information som tillhandahålls av 
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tjänstemottagarna på deras begäran, utan 
även sprider denna information till 
allmänheten, återigen på deras begäran. För 
att undvika att ålägga alltför omfattande 
skyldigheter bör dock 
värdtjänstleverantörer inte betraktas som 
onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 
extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar.

tjänstemottagarna på deras begäran, utan 
även sprider denna information till 
allmänheten, återigen på deras begäran. För 
att undvika att ålägga alltför omfattande 
skyldigheter bör dock 
värdtjänstleverantörer inte betraktas som 
onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel kommentarsavsnitt, 
läsarforum eller redaktionella grupper i 
tidningar och redaktionella plattformar, 
om det står klart att den är en extrafunktion 
till den huvudsakliga tjänst som utgörs av 
utgivningen av nyheter under förläggarens 
redaktionella ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 171
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Allmän insamling av 
personuppgifter avseende all användning 
av en digital tjänst inkräktar 
oproportionerligt på rätten till privatliv i 
den digitala tidsåldern. I linje med 
principen om uppgiftsminimering och för 
att förhindra obehörigt röjande av 
uppgifter, identitetsstöld och andra former 
av missbruk av personuppgifter bör 
mottagare ha möjlighet till tillgång till 
informationssamhällets tjänster och ha 
rätt att använda och betala för 
informationssamhällets tjänster anonymt 
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där så är tekniskt möjligt. Användare bör 
på samma sätt ha rätt att inte utsättas för 
spårning när de använder 
informationssamhällets tjänster. I detta 
syfte bör behandling av personuppgifter 
som rör användning av tjänster vara 
begränsad till vad som är absolut 
nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten 
och för att fakturera användarna. 
Dessutom bör insamling av 
personuppgifter för lagring, försäljning 
eller användarprofilering förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 172
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
tillämpas om leverantören av 
förmedlingstjänsterna, i stället för att 
begränsa sig till att tillhandahålla 
tjänsterna neutralt genom en rent teknisk 
och automatisk behandling av den 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagaren, spelar en aktiv roll av 
ett sådant slag att leverantören får 
kännedom om eller kontroll över denna 
information. Dessa undantag bör därför 
inte gälla ansvar för information som inte 
tillhandahålls av tjänstemottagaren utan av 
leverantören av förmedlingstjänsten själv, 
inbegripet när informationen har tagits 
fram under denna leverantörs redaktionella 
ansvar.

(18) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
tillämpas om leverantören av 
förmedlingstjänsterna har kännedom om 
eller kontroll över denna information. 
Dessa undantag bör därför inte gälla ansvar 
för information som inte tillhandahålls av 
tjänstemottagaren utan av leverantören av 
förmedlingstjänsten själv, inbegripet när 
informationen har tagits fram under denna 
leverantörs redaktionella ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 173
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Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
tillämpas om leverantören av 
förmedlingstjänsterna, i stället för att 
begränsa sig till att tillhandahålla tjänsterna 
neutralt genom en rent teknisk och 
automatisk behandling av den information 
som tillhandahålls av tjänstemottagaren, 
spelar en aktiv roll av ett sådant slag att 
leverantören får kännedom om eller 
kontroll över denna information. Dessa 
undantag bör därför inte gälla ansvar för 
information som inte tillhandahålls av 
tjänstemottagaren utan av leverantören av 
förmedlingstjänsten själv, inbegripet när 
informationen har tagits fram under denna 
leverantörs redaktionella ansvar.

(18) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
tillämpas om leverantören av 
förmedlingstjänsterna, i stället för att 
begränsa sig till att tillhandahålla tjänsterna 
neutralt genom en rent teknisk och 
automatisk behandling av den information 
som tillhandahålls av tjänstemottagaren, 
spelar en aktiv roll av ett sådant slag att 
leverantören får kännedom om betydelsen 
av eller kontroll över denna information. 
Dessa undantag bör därför inte gälla ansvar 
för information som inte tillhandahålls av 
tjänstemottagaren utan av leverantören av 
förmedlingstjänsten själv, inbegripet när 
informationen har tagits fram under denna 
leverantörs redaktionella ansvar.

Or. ro

Ändringsförslag 174
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
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den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 6, i den 
mån dessa anmälningar är tillräckligt 
exakta och tillräckligt väl underbyggda för 
att en aktsam ekonomisk aktör på ett 
rimligt sätt ska kunna identifiera, bedöma 
och i förekommande fall agera mot det 
påstått olagliga innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 175
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt och i god 
tro för att avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 176
Victor Negrescu
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 
särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. ro

Ändringsförslag 177
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt. Leverantören kan skaffa sig 
sådan faktisk kännedom eller medvetenhet 

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören agera för att avlägsna det 
olagliga innehållet eller göra det 
oåtkomligt när sådant innehåll anses vara 
olagligt i enlighet med unionsrätten eller 
medlemsstaternas lagstiftning. Principen 
om yttrandefrihet bör iakttas när innehåll 
avlägsnas eller görs oåtkomligt. 
Leverantören kan skaffa sig faktisk 
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särskilt genom undersökningar på eget 
initiativ eller anmälningar som lämnats till 
den av individer eller enheter i enlighet 
med denna förordning, i den mån dessa 
anmälningar är tillräckligt exakta och 
tillräckligt väl underbyggda för att en 
aktsam ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

kännedom om olagligt innehåll särskilt 
genom undersökningar på eget initiativ 
eller anmälningar som lämnats till den av 
individer eller enheter i enlighet med denna 
förordning, i den mån dessa anmälningar är 
exakta och tillräckligt väl underbyggda för 
att en ekonomisk aktör på ett rimligt sätt 
ska kunna identifiera, bedöma och i 
förekommande fall agera mot det påstått 
olagliga innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 178
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa ett effektivt 
skydd för konsumenter när de deltar i 
förmedlade kommersiella transaktioner 
online bör vissa värdtjänstleverantörer, 
nämligen onlineplattformar som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare, inte kunna 
dra nytta av undantaget från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som fastställs i 
denna förordning, i den mån dessa 
onlineplattformar presenterar relevant 
information om transaktionerna i fråga på 
ett sådant sätt att konsumenterna tror att 
informationen tillhandahålls av dessa 
onlineplattformar själva eller av 
tjänstemottagare som agerar under deras 
överinseende eller kontroll, och att dessa 
onlineplattformar sålunda har kännedom 
om eller kontroll över informationen, även 
om detta eventuellt i själva verket inte 
stämmer. I så fall bör det på grundval av 
samtliga relevanta omständigheter 
objektivt fastställas huruvida 
presentationen kan leda till att en 
normalinformerad genomsnittskonsument 

(23) För att säkerställa ett effektivt 
skydd för konsumenter när de deltar i 
förmedlade kommersiella transaktioner 
online bör vissa värdtjänstleverantörer, 
nämligen onlineplattformar som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare, inte kunna 
dra nytta av undantaget från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som fastställs i 
denna förordning, i den mån dessa 
onlineplattformar presenterar relevant 
information om transaktionerna i fråga på 
ett sådant sätt att konsumenterna tror att 
informationen tillhandahålls av dessa 
onlineplattformar själva eller av 
tjänstemottagare som agerar under deras 
överinseende eller kontroll, och att dessa 
onlineplattformar sålunda har kännedom 
om eller kontroll över informationen, även 
om detta eventuellt i själva verket inte 
stämmer.
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tror detta.

Or. en

Ändringsförslag 179
Alfred Sant

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa ett effektivt 
skydd för konsumenter när de deltar i 
förmedlade kommersiella transaktioner 
online bör vissa värdtjänstleverantörer, 
nämligen onlineplattformar som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare, inte kunna 
dra nytta av undantaget från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som fastställs i 
denna förordning, i den mån dessa 
onlineplattformar presenterar relevant 
information om transaktionerna i fråga på 
ett sådant sätt att konsumenterna tror att 
informationen tillhandahålls av dessa 
onlineplattformar själva eller av 
tjänstemottagare som agerar under deras 
överinseende eller kontroll, och att dessa 
onlineplattformar sålunda har kännedom 
om eller kontroll över informationen, även 
om detta eventuellt i själva verket inte 
stämmer. I så fall bör det på grundval av 
samtliga relevanta omständigheter 
objektivt fastställas huruvida 
presentationen kan leda till att en 
normalinformerad genomsnittskonsument 
tror detta.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Ändringsförslag 180
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
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Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De europeiska konsumenterna bör 
på ett säkert sätt kunna köpa produkter 
och tjänster online, oavsett om en produkt 
eller tjänst har producerats i unionen 
eller inte. Onlineplattformar som tillåter 
distansavtal med näringsidkare från 
tredjeland bör, innan näringsidkaren 
godkänns på deras plattform, fastställa att 
näringsidkaren från tredjeland följer 
relevant unionsrätt eller nationell rätt om 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse. Om 
näringsidkaren från tredjeland inte 
tillhandahåller en ekonomisk aktör i 
unionen som är ansvarig för 
produktsäkerheten bör onlineplattformar 
dessutom inte kunna omfattas av det 
undantag från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 181
José Gusmão

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 182
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

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, 

(25) För att skapa rättssäkerhet och inte 
avskräcka från verksamhet som syftar till 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll, eller mot innehåll som 
strider mot gemenskapsreglerna och 
gemenskapsriktlinjerna för 
förmedlingstjänster, 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 183
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantag från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det viktigt att 
komma ihåg att problemet med olagligt 
innehåll och olaglig verksamhet online, 
trots den allmänt viktiga roll som spelas av 
dessa leverantörer, inte bör hanteras 
genom att enbart fokusera på deras 
skyldigheter och ansvar. Om möjligt bör 
tredje parter som berörs av olagligt 
innehåll som överförs eller lagras online 
försöka lösa konflikter som rör sådant 
innehåll utan att involvera de berörda 
leverantörerna av förmedlingstjänster. 
Tjänstemottagare bör hållas ansvariga för 
det olagliga innehåll som de tillhandahåller 
och eventuellt sprider genom 
förmedlingstjänster, om tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätten och nationell 
rätt som fastställer sådant ansvar 

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantag från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det trots detta viktigt 
att komma ihåg den allmänt viktiga roll 
som spelas av dessa leverantörer. Om 
möjligt bör tredje parter som berörs av 
olagligt innehåll som överförs eller lagras 
online försöka lösa konflikter som rör 
sådant innehåll utan att involvera de 
berörda leverantörerna av 
förmedlingstjänster. Tjänstemottagare bör 
hållas ansvariga för det olagliga innehåll 
som de tillhandahåller och eventuellt 
sprider genom förmedlingstjänster, om 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten 
och nationell rätt som fastställer sådant 
ansvar föreskriver det. När så är lämpligt 
bör andra aktörer, såsom gruppmoderatorer 
i slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 



PE696.545v01-00 44/145 AM\1238658SV.docx

SV

föreskriver det. När så är lämpligt bör 
andra aktörer, såsom gruppmoderatorer i 
slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 
spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. När 
det är nödvändigt att involvera leverantörer 
av informationssamhällets tjänster, 
inbegripet leverantörer av 
förmedlingstjänster, bör dessutom varje 
begäran eller föreläggande om sådan 
medverkan som en allmän regel riktas till 
den aktör som har teknisk och operativ 
förmåga att agera mot specifika delar av 
olagligt innehåll, i syfte att förebygga och 
minimera eventuella negativa effekter på 
åtkomsten till och tillgängligheten av 
information som inte räknas som olagligt 
innehåll.

spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. De bör 
se till att den förmedlande 
tjänsteleverantören uppfyller villkoren för 
att minska sådant potentiellt skadligt 
innehåll, såsom desinformation, 
trakasserier, diskriminering och 
uppvigling till hat. När det är nödvändigt 
att involvera leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, inbegripet 
leverantörer av förmedlingstjänster, bör 
dessutom varje begäran eller föreläggande 
om sådan medverkan som en allmän regel 
riktas till den aktör som har teknisk och 
operativ förmåga att agera mot specifika 
delar av olagligt innehåll, i syfte att 
förebygga och minimera eventuella 
negativa effekter på åtkomsten till och 
tillgängligheten av information som inte 
räknas som olagligt innehåll.

Or. ro

Ändringsförslag 184
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 
tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 
internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online som gör det 
svårare för båda beslutsfattarna att 
förvalta och för nya aktörer att ta sig in 
på marknaden. I detta avseende bör det 
erinras om att tjänsteleverantörer som 
upprättar och underlättar den 
underliggande logiska arkitekturen och ett 
väl fungerande internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
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vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 185
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 
tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 
tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 
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internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat, virtuella privata nätverk 
(VPN) eller innehållsleveransnätverk som 
möjliggör eller förbättrar funktionerna för 
andra leverantörer av förmedlingstjänster. 
På samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 186
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 
online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 
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tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 
internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 
internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster, 
molntjänster eller sökmotorer. På samma 
sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, om de räknas som tjänster för 
enbart vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 187
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sedan 2000 har ny teknik 
utvecklats som förbättrar tillgängligheten, 
effektiviteten, hastigheten, tillförlitligheten, 
kapaciteten och säkerheten för system som 
används för överföring och lagring av data 

(27) Ny teknik har utvecklats som 
förbättrar tillgängligheten, effektiviteten, 
hastigheten, tillförlitligheten, kapaciteten 
och säkerheten för system som används för 
överföring och lagring av data online, 
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online, vilket har lett till ett alltmer 
komplext ekosystem online. I detta 
avseende bör det erinras om att 
tjänsteleverantörer som upprättar och 
underlättar den underliggande logiska 
arkitekturen och ett väl fungerande 
internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

vilket har lett till ett alltmer komplext 
ekosystem online. I detta avseende bör det 
erinras om att tjänsteleverantörer som 
upprättar och underlättar den 
underliggande logiska arkitekturen och ett 
väl fungerande internet, inbegripet tekniska 
hjälpfunktioner, också kan omfattas av de 
undantag från ansvar som fastställs i denna 
förordning, i den mån deras tjänster 
klassificeras som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster. Sådana 
tjänster omfattar, alltefter 
omständigheterna, trådlösa lokala nät, 
DNS-tjänster, toppdomänregister, 
certifieringsmyndigheter som utfärdar 
digitala certifikat eller 
innehållsleveransnätverk som möjliggör 
eller förbättrar funktionerna för andra 
leverantörer av förmedlingstjänster. På 
samma sätt har tjänster som används för 
kommunikationsändamål och de tekniska 
leveranssätten också utvecklats avsevärt, 
vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 188
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
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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.

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. 
Ingenting i denna förordning får hindra 
leverantörer från att genomföra 
totalsträckskryptering av sina tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 189
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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 och de bör 
heller inte använda automatiserad 
moderering. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska inte vara skyldiga 
att använda automatiserade verktyg för 
innehållsmoderering eftersom sådana 
verktyg inte kan förstå kontexten och 
betydelsen av mänsklig kommunikation 
på ett effektivt sätt, vilket är nödvändigt 
för att avgöra om bedömt innehåll strider 
mot lagen eller användarvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 191
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Beroende på varje medlemsstats 
rättssystem och det aktuella rättsområdet 
kan nationella rättsliga eller administrativa 
myndigheter förelägga leverantörer av 
förmedlingstjänster att agera mot vissa 
specifika delar av olagligt innehåll eller att 
tillhandahålla viss specifik information. De 
nationella lagar som ligger till grund för 
utfärdandet av sådana förelägganden skiljer 
sig åt avsevärt, och dessa förelägganden 
behandlas allt oftare i gränsöverskridande 
situationer. För att säkerställa att dessa 
förelägganden kan uppfyllas på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt, så att de berörda 
offentliga myndigheterna kan utföra sina 
uppgifter och leverantörerna inte utsätts för 
oproportionerliga bördor, utan att 

(29) Beroende på varje medlemsstats 
rättssystem och det aktuella rättsområdet 
kan nationella rättsliga eller administrativa 
myndigheter förelägga leverantörer av 
förmedlingstjänster att agera mot vissa 
specifika delar av olagligt innehåll eller att 
tillhandahålla viss specifik information. De 
nationella lagar som ligger till grund för 
utfärdandet av sådana förelägganden skiljer 
sig åt avsevärt, och dessa förelägganden 
behandlas allt oftare i gränsöverskridande 
situationer. För att säkerställa att dessa 
förelägganden kan uppfyllas på ett 
ändamålsenligt sätt, så att de berörda 
offentliga myndigheterna kan utföra sina 
uppgifter och leverantörerna inte utsätts för 
oproportionerliga bördor, utan att 
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otillbörligt påverka tredje mans rättigheter 
och legitima intressen, är det nödvändigt 
att fastställa vissa villkor som dessa 
förelägganden bör uppfylla och vissa 
kompletterande krav avseende 
behandlingen av dessa förelägganden.

otillbörligt påverka tredje mans rättigheter 
och legitima intressen, är det nödvändigt 
att fastställa vissa villkor som dessa 
förelägganden bör uppfylla och vissa 
kompletterande krav avseende 
behandlingen av dessa förelägganden.

Or. ro

Ändringsförslag 192
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) För att undvika motstridiga 
tolkningar av vad som utgör olagligt 
innehåll och för att säkerställa tillgången 
till information som är laglig i den 
medlemsstat där leverantören har sitt säte 
bör förelägganden om att agera mot 
olagligt innehåll i princip utfärdas av 
rättsliga myndigheter i den medlemsstat 
där leverantören har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe eller, om den inte har 
sitt säte i unionen, sitt juridiska ombud. 
Andra medlemsstaters rättsliga 
myndigheter ska kunna utfärda 
förelägganden vars verkan begränsas till 
den medlemsstatens territorium där den 
rättsliga myndighet som utfärdar 
föreläggandet är baserad.

Or. en

Ändringsförslag 193
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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.

Or. en

Ändringsförslag 194
Victor Negrescu

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 

(31) Det territoriella 
tillämpningsområdet för sådana 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör fastställas tydligt på grundval 
av tillämplig unionsrätt och, i 
förekommande fall, i enlighet med 
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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.

tillämplig 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.

Or. ro

Ändringsförslag 195
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Kommissionen bör säkerställa 
korrekt tillämpning av denna förordning 
på europeisk nivå och medlemsstatsnivå, 
för att undvika sådan eventuell 
ojämlikhet, skillnader i tillvägagångssätt 
och orättvis konkurrens inom eller 
utanför unionen.

Or. ro
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Ändringsförslag 196
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Föreläggandena om att 
tillhandahålla information som regleras i 
denna förordning avser framtagande av 
specifik information om enskilda 
mottagare av den berörda 
förmedlingstjänsten som identifieras i 
dessa förelägganden, i syfte att avgöra om 
tjänstemottagarna följer tillämpliga 
unionsregler eller nationella regler. Därför 
bör förelägganden om information om en 
grupp tjänstemottagare som inte är särskilt 
identifierade, inbegripet föreläggande om 
tillhandahållande av aggregerad 
information som krävs för statistiska 
ändamål eller evidensbaserat 
beslutsfattande, inte påverkas av 
bestämmelserna om tillhandahållande av 
information i denna förordning.

(32) Föreläggandena till de behöriga 
myndigheterna om att tillhandahålla 
information som regleras i denna 
förordning avser framtagande av specifik 
information om enskilda mottagare av den 
berörda förmedlingstjänsten som 
identifieras i dessa förelägganden, i syfte 
att avgöra om tjänstemottagarna följer 
tillämpliga unionsregler eller nationella 
regler. Därför bör förelägganden om 
information om en grupp tjänstemottagare 
som inte är särskilt identifierade, inbegripet 
föreläggande om tillhandahållande av 
aggregerad information som krävs för 
statistiska ändamål eller evidensbaserat 
beslutsfattande, inte påverkas av 
bestämmelserna om tillhandahållande av 
information i denna förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 197
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att uppnå målen för denna 
förordning, och särskilt för att förbättra den 
inre marknadens funktion och säkerställa 
en säker och transparent onlinemiljö, är det 
nödvändigt att fastställa en tydlig och 
balanserad uppsättning harmoniserade krav 
på tillbörlig aktsamhet för leverantörer av 
förmedlingstjänster. Dessa skyldigheter bör 
särskilt syfta till att garantera olika mål för 
den offentliga politiken, såsom att skapa 

(34) För att uppnå målen för denna 
förordning, och särskilt för att förbättra den 
inre marknadens funktion och säkerställa 
en säker och transparent onlinemiljö, är det 
nödvändigt att fastställa en tydlig och 
balanserad uppsättning harmoniserade krav 
på tillbörlig aktsamhet för leverantörer av 
förmedlingstjänster. Dessa skyldigheter bör 
särskilt syfta till att stärka och garantera 
olika lagstiftningar och rättigheter, såsom 
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säkerhet för och förtroende hos 
tjänstemottagarna, inbegripet minderåriga 
och utsatta användare, skydda de relevanta 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
stadgan, säkerställa en meningsfull 
ansvarsskyldighet för dessa leverantörer 
och ge tjänstemottagare och andra berörda 
parter egenmakt, samtidigt som den 
nödvändiga tillsynen från de behöriga 
myndigheternas sida underlättas.

att skapa säkerhet för och förtroende hos 
tjänstemottagarna, inbegripet minderåriga 
och utsatta användare, skydda de relevanta 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
stadgan, säkerställa en meningsfull 
ansvarsskyldighet för dessa leverantörer 
och ge tjänstemottagare och andra berörda 
parter egenmakt, samtidigt som den 
nödvändiga tillsynen från de behöriga 
myndigheternas sida underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 198
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att uppnå målen för denna 
förordning, och särskilt för att förbättra den 
inre marknadens funktion och säkerställa 
en säker och transparent onlinemiljö, är det 
nödvändigt att fastställa en tydlig och 
balanserad uppsättning harmoniserade krav 
på tillbörlig aktsamhet för leverantörer av 
förmedlingstjänster. Dessa skyldigheter bör 
särskilt syfta till att garantera olika mål för 
den offentliga politiken, såsom att skapa 
säkerhet för och förtroende hos 
tjänstemottagarna, inbegripet minderåriga 
och utsatta användare, skydda de 
relevanta grundläggande rättigheter som 
fastställs i stadgan, säkerställa en 
meningsfull ansvarsskyldighet för dessa 
leverantörer och ge tjänstemottagare och 
andra berörda parter egenmakt, samtidigt 
som den nödvändiga tillsynen från de 
behöriga myndigheternas sida underlättas.

(34) För att uppnå målen för denna 
förordning, och särskilt för att förbättra den 
inre marknadens funktion och säkerställa 
en säker och transparent onlinemiljö, är det 
nödvändigt att fastställa en tydlig och 
balanserad uppsättning harmoniserade krav 
på tillbörlig aktsamhet för leverantörer av 
förmedlingstjänster. Dessa skyldigheter bör 
särskilt syfta till att garantera olika mål för 
den offentliga politiken, såsom att skapa 
säkerhet för och förtroende hos 
tjänstemottagarna, inbegripet minderåriga, 
skydda de relevanta grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan, 
säkerställa en meningsfull 
ansvarsskyldighet för dessa leverantörer 
och ge tjänstemottagare och andra berörda 
parter egenmakt, samtidigt som den 
nödvändiga tillsynen från de behöriga 
myndigheternas sida underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 199
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Alfred Sant, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I detta avseende är det viktigt att 
kraven på tillbörlig aktsamhet anpassas till 
typen och arten av den berörda 
förmedlingstjänsten. I denna förordning 
fastställs därför grundläggande 
skyldigheter som är tillämpliga på alla 
leverantörer av förmedlingstjänster samt 
ytterligare skyldigheter för 
värdtjänstleverantörer och, mer specifikt, 
onlineplattformar och mycket stora 
onlineplattformar. I den mån leverantörer 
av förmedlingstjänster kan omfattas av 
dessa olika kategorier med hänsyn till 
deras tjänsters art och storlek bör de 
uppfylla alla motsvarande skyldigheter i 
denna förordning. Dessa harmoniserade 
krav på tillbörlig aktsamhet, som bör vara 
rimliga och icke godtyckliga, behövs för att 
uppnå identifierade allmänintressen, såsom 
att skydda tjänstemottagarnas legitima 
intressen, ta itu med olagliga metoder och 
skydda grundläggande rättigheter online.

(35) I detta avseende är det viktigt att 
kraven på tillbörlig aktsamhet anpassas till 
typen och arten av den berörda 
förmedlingstjänsten. I denna förordning 
fastställs därför grundläggande 
skyldigheter som är tillämpliga på alla 
leverantörer av förmedlingstjänster samt 
ytterligare skyldigheter för 
värdtjänstleverantörer och, mer specifikt, 
onlineplattformar som har en 
dominerande ställning på marknaden och 
mycket stora onlineplattformar. I den mån 
leverantörer av förmedlingstjänster kan 
omfattas av dessa olika kategorier med 
hänsyn till deras tjänsters art och storlek 
bör de vara skyldiga att uppfylla alla 
motsvarande skyldigheter i denna 
förordning. Dessa harmoniserade krav på 
tillbörlig aktsamhet, som bör vara rimliga 
och icke godtyckliga, behövs för att uppnå 
identifierade allmänintressen, såsom att 
skydda tjänstemottagarnas legitima 
intressen, ta itu med olagliga metoder, 
skydda sektorns konkurrensförmåga 
genom att se till att nya aktörer kan ta sig 
in på marknaden och skydda 
grundläggande rättigheter online.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
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omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. Till 
skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. Till 
skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

Or. en

Ändringsförslag 201
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. Till 
skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. 
Denna kontaktpunkt kan vara samma 
kontaktpunkt som krävs enligt andra 
unionsakter. Till skillnad från den rättsliga 
företrädaren bör kontaktpunkten tjäna 
operativa syften och behöver inte 
nödvändigtvis ha en fysisk plats.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. Till 
skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt, som ska 
vara kostnadsfri, och offentliggöra 
relevant information om sin kontaktpunkt, 
inbegripet vilka språk som ska användas i 
sådan kommunikation. Kontaktpunkten 
kan också användas av betrodda anmälare 
och av professionella enheter som står i en 
särskild relation till leverantören av 
förmedlingstjänster. Till skillnad från den 
rättsliga företrädaren bör kontaktpunkten 
tjäna operativa syften och behöver inte 
nödvändigtvis ha en fysisk plats.

Or. en

Ändringsförslag 203
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. Till 

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
professionella enheter som står i en 
särskild relation till leverantören av 
förmedlingstjänster. Till skillnad från den 
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skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

rättsliga företrädaren bör kontaktpunkten 
tjäna operativa syften och behöver inte 
nödvändigtvis ha en fysisk plats.

Or. en

Ändringsförslag 204
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Leverantörer av förmedlingstjänster 
som är etablerade i ett tredjeland och som 
erbjuder tjänster i unionen bör utse en 
tillräckligt bemyndigad rättslig företrädare 
i unionen och tillhandahålla information 
om sina rättsliga företrädare, så att denna 
förordning kan övervakas och vid behov 
dess efterlevnad försäkras effektivt i 
förhållande till dessa leverantörer. Det bör 
vara möjligt för den rättsliga företrädaren 
att även fungera som kontaktpunkt, 
förutsatt att de relevanta kraven i denna 
förordning uppfylls.

(37) Leverantörer av förmedlingstjänster 
som är etablerade i ett tredjeland och som 
erbjuder tjänster i unionen bör utse en 
tillräckligt bemyndigad rättslig företrädare 
i unionen och tillhandahålla information 
om sina rättsliga företrädare, så att denna 
förordning kan övervakas och vid behov 
dess efterlevnad försäkras effektivt i 
förhållande till dessa leverantörer. Det bör 
vara möjligt för den rättsliga företrädaren 
att även fungera som kontaktpunkt, 
förutsatt att de relevanta kraven i denna 
förordning uppfylls. Om leverantörer av 
förmedlingstjänster som är etablerade i ett 
tredjeland väljer att inte göra detta, 
omfattas de av alla medlemsstaters 
jurisdiktion i enlighet med artikel 40.3.

Or. en

Ändringsförslag 205
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
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princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler, som ska respekteras 
lika mycket av alla parter, om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda de 
grundläggande rättigheterna för alla 
tjänstemottagarna och undvika 
omotiverade, orättvisa, diskriminerande 
eller godtyckliga resultat. Samtidigt bör 
alla användningsvillkor uttryckligen 
sammanfattas på ett tillgängligt sätt som 
är lätt för alla att förstå. Villkoren får inte 
inkräkta på rättigheter eller begränsa 
eller hindra användningen av tjänsten.

Or. ro

Ändringsförslag 206
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat. För att skydda 
den grundläggande rätten till 
yttrandefrihet bör leverantörer inte tillåtas 
att godtyckligt undertrycka rättsligt 
innehåll eller agera mot dem som 
tillhandahåller det.

Or. en

Ändringsförslag 207
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat. Därför bör 
användning av algoritmiska 
beslutsprocesser redovisas för användare 
när de tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 208
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat samt skydda 
grundläggande värden såsom mediefrihet 
och mediepluralism.

Or. en

Ändringsförslag 209
Alfred Sant, Victor Negrescu
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Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 
dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat.

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster bör 
respekteras, är det lämpligt att fastställa 
vissa regler om innehållet i, tillämpningen 
av och efterlevnaden av dessa leverantörers 
villkor, i syfte att värna om transparensen, 
skydda tjänstemottagarna och undvika 
orättvisa eller godtyckliga resultat.

Or. en

Ändringsförslag 210
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) För att respektera de 
grundläggande rättigheterna mediefrihet 
och mediepluralism bör villkoren för 
leverantörer av förmedlingstjänster inte 
inkräkta på innehållet och kontot för 
leverantörer av professionella 
medietjänster. Leverantörer av 
professionella medietjänster följer ett 
sektorsspecifikt regelverk (inklusive 
självreglering), har redaktionellt ansvar 
och är underställda oberoende 
tillsynsmyndigheter för medietillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 211
Markus Ferber

Förslag till förordning
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Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Värdtjänstleverantörer spelar en 
särskilt viktig roll när det gäller att 
bekämpa olagligt innehåll online, eftersom 
de lagrar information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och på deras begäran och 
ofta ger andra mottagare åtkomst till den 
informationen, ibland i stor skala. Det är 
viktigt att alla värdtjänstleverantörer, 
oavsett deras storlek, inför användarvänliga 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer som 
underlättar anmälan av specifik 
information som den anmälande parten 
anser vara olagligt innehåll till den berörda 
värdtjänstleverantören (nedan kallat 
anmälan), enligt vilka leverantören kan 
besluta huruvida den samtycker till denna 
bedömning och vill avlägsna innehållet 
eller göra det oåtkomligt (nedan kallad 
åtgärd). Förutsatt att kraven på 
anmälningar är uppfyllda bör det vara 
möjligt för individer eller enheter att 
anmäla flera specifika delar med påstått 
olagligt innehåll genom en enda anmälan. 
Skyldigheten att införa mekanismer för 
anmälan och åtgärder bör till exempel gälla 
för fillagrings- och fildelningstjänster, 
webbvärdtjänster, reklamservrar och paste 
bin-tjänster, i den mån de kan betraktas 
som värdtjänstleverantörer som omfattas 
av denna förordning.

(40) Värdtjänstleverantörer spelar en 
särskilt viktig roll när det gäller att 
bekämpa olagligt innehåll online, eftersom 
de lagrar information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och på deras begäran och 
ofta ger andra mottagare åtkomst till den 
informationen, ibland i stor skala. Det är 
viktigt att alla värdtjänstleverantörer, 
oavsett deras storlek, inför användarvänliga 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer som 
underlättar anmälan av specifik 
information som den anmälande parten 
anser vara olagligt innehåll till den berörda 
värdtjänstleverantören (nedan kallat 
anmälan), enligt vilka leverantören kan 
besluta huruvida den samtycker till denna 
bedömning och vill avlägsna innehållet 
eller göra det oåtkomligt (nedan kallad 
åtgärd). Förutsatt att kraven på 
anmälningar är uppfyllda bör det vara 
möjligt för individer eller enheter att 
anmäla flera specifika delar med påstått 
olagligt innehåll genom en enda anmälan. 
Skyldigheten att införa mekanismer för 
anmälan och åtgärder bör till exempel gälla 
för fillagrings- och fildelningstjänster, 
webbvärdtjänster, reklamservrar och paste 
bin-tjänster, i den mån de kan betraktas 
som värdtjänstleverantörer som omfattas 
av denna förordning. 
Värdtjänstleverantörer bör vara skyldiga 
att göra kriminellt innehåll oåtkomligt 
eller radera det.

Or. de

Ändringsförslag 212
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Värdtjänstleverantörer spelar en 
särskilt viktig roll när det gäller att 
bekämpa olagligt innehåll online, eftersom 
de lagrar information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och på deras begäran och 
ofta ger andra mottagare åtkomst till den 
informationen, ibland i stor skala. Det är 
viktigt att alla värdtjänstleverantörer, 
oavsett deras storlek, inför användarvänliga 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer som 
underlättar anmälan av specifik 
information som den anmälande parten 
anser vara olagligt innehåll till den berörda 
värdtjänstleverantören (nedan kallat 
anmälan), enligt vilka leverantören kan 
besluta huruvida den samtycker till denna 
bedömning och vill avlägsna innehållet 
eller göra det oåtkomligt (nedan kallad 
åtgärd). Förutsatt att kraven på 
anmälningar är uppfyllda bör det vara 
möjligt för individer eller enheter att 
anmäla flera specifika delar med påstått 
olagligt innehåll genom en enda anmälan. 
Skyldigheten att införa mekanismer för 
anmälan och åtgärder bör till exempel gälla 
för fillagrings- och fildelningstjänster, 
webbvärdtjänster, reklamservrar och paste 
bin-tjänster, i den mån de kan betraktas 
som värdtjänstleverantörer som omfattas 
av denna förordning.

(40) Värdtjänstleverantörer spelar en 
särskilt viktig roll när det gäller att 
bekämpa olagligt innehåll online, eftersom 
de lagrar information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och på deras begäran och 
ofta ger andra mottagare åtkomst till den 
informationen, ibland i stor skala. Det är 
viktigt att alla värdtjänstleverantörer, 
oavsett deras storlek, inför användarvänliga 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer som 
underlättar anmälan av specifik 
information som den anmälande parten 
anser vara olagligt innehåll till den berörda 
värdtjänstleverantören (nedan kallat 
anmälan), enligt vilka leverantören kan 
besluta huruvida den samtycker till denna 
bedömning och vill avlägsna eller 
begränsa innehållet eller, när så är 
lämpligt, göra det oåtkomligt (nedan kallad 
åtgärd). Förutsatt att kraven på 
anmälningar är uppfyllda bör det vara 
möjligt för individer eller enheter att 
anmäla flera specifika delar med påstått 
olagligt innehåll genom en enda anmälan. 
Skyldigheten att införa mekanismer för 
anmälan och åtgärder bör till exempel gälla 
för fillagrings- och fildelningstjänster, 
webbvärdtjänster, reklamservrar och paste 
bin-tjänster, i den mån de kan betraktas 
som värdtjänstleverantörer som omfattas 
av denna förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 213
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om en värdtjänstleverantör beslutar 
att avlägsna eller oåtkomliggöra 
information som tillhandahållits av en 

(42) Om en värdtjänstleverantör beslutar 
att avlägsna eller oåtkomliggöra 
information som tillhandahållits av en 
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tjänstemottagare, till exempel efter 
mottagande av en anmälan eller på eget 
initiativ, inbegripet med hjälp av 
automatiserade metoder, bör leverantören 
informera mottagaren om sitt beslut, skälen 
för sitt beslut och de tillgängliga 
möjligheterna att få beslutet prövat, med 
hänsyn till de negativa konsekvenser 
sådana beslut kan få för tjänstemottagaren, 
inbegripet för utövandet av dennes 
grundläggande rätt till yttrandefrihet. 
Denna skyldighet bör gälla oberoende av 
skälen till beslutet, särskilt oberoende av 
om åtgärden har vidtagits på grund av att 
den anmälda informationen anses utgöra 
olagligt innehåll eller bedöms vara 
oförenlig med de tillämpliga villkoren. De 
tillgängliga medlen för att invända mot 
värdtjänstleverantörens beslut bör alltid 
inbegripa rättslig prövning.

tjänstemottagare, till exempel efter 
mottagande av en anmälan eller på eget 
initiativ bör leverantören förhindra att den 
anmälda eller motsvarande olagliga 
informationen dyker upp på nytt. 
Leverantören bör också informera 
mottagaren om sitt beslut, skälen för sitt 
beslut och de tillgängliga möjligheterna att 
få beslutet prövat, med hänsyn till de 
negativa konsekvenser sådana beslut kan få 
för tjänstemottagaren, inbegripet för 
utövandet av dennes grundläggande rätt till 
yttrandefrihet. Denna skyldighet bör gälla 
oberoende av skälen till beslutet, särskilt 
oberoende av om åtgärden har vidtagits på 
grund av att den anmälda informationen 
anses utgöra olagligt innehåll eller bedöms 
vara oförenlig med de tillämpliga 
villkoren. De tillgängliga medlen för att 
invända mot värdtjänstleverantörens beslut 
bör alltid inbegripa rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om en värdtjänstleverantör beslutar 
att avlägsna eller oåtkomliggöra 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, till exempel efter 
mottagande av en anmälan eller på eget 
initiativ, inbegripet med hjälp av 
automatiserade metoder, bör leverantören 
informera mottagaren om sitt beslut, skälen 
för sitt beslut och de tillgängliga 
möjligheterna att få beslutet prövat, med 
hänsyn till de negativa konsekvenser 
sådana beslut kan få för tjänstemottagaren, 
inbegripet för utövandet av dennes 
grundläggande rätt till yttrandefrihet. 
Denna skyldighet bör gälla oberoende av 

(42) Om en värdtjänstleverantör beslutar 
att avlägsna eller oåtkomliggöra 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, till exempel efter 
mottagande av en anmälan eller på eget 
initiativ, bör leverantören informera 
mottagaren om sitt beslut, skälen för sitt 
beslut och de tillgängliga möjligheterna att 
få beslutet prövat, med hänsyn till de 
negativa konsekvenser sådana beslut kan få 
för tjänstemottagaren, inbegripet för 
utövandet av dennes grundläggande rätt till 
yttrandefrihet. Denna skyldighet bör gälla 
oberoende av skälen till beslutet, särskilt 
oberoende av om åtgärden har vidtagits på 
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skälen till beslutet, särskilt oberoende av 
om åtgärden har vidtagits på grund av att 
den anmälda informationen anses utgöra 
olagligt innehåll eller bedöms vara 
oförenlig med de tillämpliga villkoren. De 
tillgängliga medlen för att invända mot 
värdtjänstleverantörens beslut bör alltid 
inbegripa rättslig prövning.

grund av att den anmälda informationen 
anses utgöra olagligt innehåll eller bedöms 
vara oförenlig med de tillämpliga 
villkoren. De tillgängliga medlen för att 
invända mot värdtjänstleverantörens beslut 
bör alltid inbegripa rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 215
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att undvika oproportionerliga 
bördor bör de ytterligare skyldigheter som 
införs för onlineplattformar enligt denna 
förordning inte gälla mikroföretag eller 
små företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG41, såvida inte deras räckvidd 
och inverkan är sådan att de uppfyller 
kriterierna för mycket stora 
onlineplattformar enligt denna 
förordning. De konsolideringsregler som 
fastställs i den rekommendationen bidrar 
till att säkerställa att ett kringgående av 
dessa ytterligare skyldigheter förhindras. 
Undantaget för mikroföretag och små 
företag från dessa ytterligare skyldigheter 
bör inte tolkas som att det påverkar deras 
möjlighet att på frivillig basis inrätta ett 
system som uppfyller en eller flera av 
dessa skyldigheter.

utgår

_________________
41 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag, EUT L 124, 
20.5.2003, s. 36.
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Or. en

Ändringsförslag 216
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att undvika oproportionerliga 
bördor bör de ytterligare skyldigheter som 
införs för onlineplattformar enligt denna 
förordning inte gälla mikroföretag eller 
små företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG41, såvida inte deras räckvidd 
och inverkan är sådan att de uppfyller 
kriterierna för mycket stora 
onlineplattformar enligt denna förordning. 
De konsolideringsregler som fastställs i 
den rekommendationen bidrar till att 
säkerställa att ett kringgående av dessa 
ytterligare skyldigheter förhindras. 
Undantaget för mikroföretag och små 
företag från dessa ytterligare skyldigheter 
bör inte tolkas som att det påverkar deras 
möjlighet att på frivillig basis inrätta ett 
system som uppfyller en eller flera av 
dessa skyldigheter.

(43) För att undvika oproportionerliga 
bördor bör de ytterligare skyldigheter som 
införs för onlineplattformar enligt denna 
förordning inte gälla mikroföretag eller 
små företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG41, såvida inte deras räckvidd 
och inverkan är sådan att de uppfyller 
kriterierna för mycket stora 
onlineplattformar enligt denna förordning. 
De konsolideringsregler som fastställs i 
den rekommendationen bidrar till att 
säkerställa att ett kringgående av dessa 
ytterligare skyldigheter förhindras. 
Undantaget för mikroföretag och små 
företag från dessa ytterligare skyldigheter 
bör inte tolkas som att det påverkar deras 
möjlighet att på frivillig basis inrätta ett 
system som uppfyller en eller flera av 
dessa skyldigheter. I detta avseende får 
kommissionen och samordnarna för 
digitala tjänster samarbeta om 
information och riktlinjer för frivilligt 
genomförande av bestämmelserna i denna 
förordning för mikroföretag och små 
företag. Dessutom uppmuntras 
kommissionen och samordnarna för 
digitala tjänster att göra detta för 
medelstora företag, som även om de inte 
omfattas av undantagen från ansvar i 
avsnitt 3 ibland kan sakna de rättsliga 
resurser som krävs för att säkerställa en 
korrekt förståelse och efterlevnad av alla 
bestämmelser.

_________________ _________________
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41 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag, EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36.

41 Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag, EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36.

Or. en

Ändringsförslag 217
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Tjänstemottagarna bör enkelt och 
effektivt kunna bestrida vissa beslut av 
onlineplattformar som påverkar dem 
negativt. Därför bör onlineplattformar 
åläggas att tillhandahålla interna system för 
hantering av klagomål som uppfyller vissa 
villkor som syftar till att säkerställa att 
systemen är lättillgängliga och leder till 
snabba och rättvisa resultat. Dessutom bör 
det ges möjlighet att lösa tvister utanför 
domstol, även tvister som inte kunnat lösas 
på ett tillfredsställande sätt genom de 
interna systemen för hantering av 
klagomål, av certifierade organ som har det 
oberoende, de resurser och den sakkunskap 
som krävs för att de ska kunna utföra sin 
verksamhet på ett rättvist, snabbt och 
kostnadseffektivt sätt. Möjligheterna att 
bestrida beslut från onlineplattformar på 
detta sätt bör komplettera möjligheten att 
söka rättslig prövning i enlighet med 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, 
dock utan att påverka denna möjlighet på 
något sätt.

(44) Tjänstemottagarna bör enkelt och 
effektivt kunna bestrida vissa beslut av 
onlineplattformar som påverkar dem 
negativt. Därför bör onlineplattformar 
åläggas att tillhandahålla interna system för 
hantering av klagomål som uppfyller vissa 
villkor som syftar till att säkerställa att 
systemen är lättillgängliga och leder till 
snabba och rättvisa resultat. Dessutom bör 
det ges möjlighet att lösa tvister utanför 
och inför domstol, även tvister som inte 
kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt 
genom de interna systemen för hantering 
av klagomål, av certifierade organ som har 
det oberoende, de resurser och den 
sakkunskap som krävs för att de ska kunna 
utföra sin verksamhet på ett rättvist, snabbt 
och kostnadseffektivt sätt. Möjligheterna 
att bestrida beslut från onlineplattformar på 
detta sätt bör komplettera möjligheten att 
söka rättslig prövning i enlighet med 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, 
dock utan att påverka denna möjlighet på 
något sätt.

Or. en

Ändringsförslag 218
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
anmälningar som lämnas in av betrodda 
anmälare genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt 
denna förordning prioriteras, utan att det 
påverkar kravet att behandla och fatta 
beslut om alla anmälningar som lämnas 
in inom ramen för dessa mekanismer på 
ett snabbt, aktsamt och objektivt sätt. 
Status som betrodd anmälare bör endast 
tilldelas enheter, och inte individer, som 
bland annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel 
för terrorisminnehåll enheter för 
anmälan av internetinnehåll vid 
nationella brottsbekämpande myndigheter 
eller Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning (nedan 
kallad Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer 
som har åtagit sig att anmäla olagliga 
rasistiska och främlingsfientliga uttryck 
online. När det gäller immateriella 
rättigheter kan branschorganisationer 
och rättighetshavare tilldelas status som 
betrodda anmälare om de har visat att de 
uppfyller de tillämpliga villkoren. 
Bestämmelserna om betrodda anmälare 
bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 

utgår
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betrodda anmälare enligt denna 
förordning eller från att på annat sätt 
samarbeta med andra enheter, i enlighet 
med tillämplig lagstiftning, inbegripet 
denna förordning och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.
_________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 
2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 
2009/968/RIF, EUT L 135, 24.5.2016, 
s. 53

Or. en

Ändringsförslag 219
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
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företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och 
rättighetshavare tilldelas status som 
betrodda anmälare om de har visat att de 
uppfyller de tillämpliga villkoren. 
Bestämmelserna om betrodda anmälare 
bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna 
förordning eller från att på annat sätt 
samarbeta med andra enheter, i enlighet 
med tillämplig lagstiftning, inbegripet 
denna förordning och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

företräder offentliga intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online.

_________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 
2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 
2009/968/RIF, EUT L 135, 24.5.2016, 
s. 53.

Or. en
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Ändringsförslag 220
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
tilldelas status som betrodda anmälare om 
de har visat att de uppfyller de tillämpliga 
villkoren. Bestämmelserna om betrodda 
anmälare bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. 
Sådana enheter kan också inbegripa 
företag som har ett egenintresse av att 
flagga förfalskade produkter som bär det 
egna varumärket och därmed se till att 
onlineupplevelsen blir säkrare och mer 
tillförlitlig för konsumenten. När det 
gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
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individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

på liknande sätt tilldelas status som 
betrodda anmälare om de har visat att de 
uppfyller de tillämpliga villkoren. 
Bestämmelserna om betrodda anmälare bör 
inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53

43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 
EUT L 135, 24.5.2016, s. 53

Or. en

Ändringsförslag 221
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
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aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
tilldelas status som betrodda anmälare om 
de har visat att de uppfyller de tillämpliga 
villkoren. Bestämmelserna om betrodda 
anmälare bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

aktsamt och objektivt sätt och har en lång 
historia av opartiskt beteende. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 
arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
tilldelas status som betrodda anmälare om 
de har visat att de uppfyller de tillämpliga 
villkoren. Bestämmelserna om betrodda 
anmälare bör inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

_________________ _________________
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, EUT 

43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 
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L 135, 24.5.2016, s. 53 EUT L 135, 24.5.2016, s. 53

Or. en

Ändringsförslag 222
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla 
uppenbart olagligt innehåll eller genom att 
ofta lämna in uppenbart ogrundade 
anmälningar eller klagomål inom ramen för 
de mekanismer respektive system som 
inrättas genom denna förordning, 
undergräver förtroendet och skadar de 
berörda parternas rättigheter och legitima 
intressen. Det finns därför ett behov av att 
införa lämpliga och proportionerliga 
skyddsåtgärder mot sådant missbruk. 
Information bör betraktas som uppenbart 
olagligt innehåll och anmälningar eller 
klagomål bör betraktas som uppenbart 
ogrundade om det är uppenbart för en 
lekman, utan någon ingående analys, att 
innehållet är olagligt respektive att 
anmälningarna eller klagomålen är 
ogrundade. Under särskilda 
omständigheter bör onlineplattformar 
tillfälligt avbryta sin relevanta verksamhet 
med avseende på den person som ägnar sig 
åt oegentligt beteende. Detta påverkar inte 
onlineplattformars frihet att fastställa sina 
villkor och införa strängare åtgärder när det 
gäller uppenbart olagligt innehåll i 
anknytning till allvarliga brott. Av 
transparensskäl bör denna möjlighet anges 
tydligt och tillräckligt detaljerat i 
onlineplattformarnas villkor. 
Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla 
uppenbart olagligt innehåll eller genom att 
ofta lämna in uppenbart ogrundade 
anmälningar eller klagomål inom ramen för 
de mekanismer respektive system som 
inrättas genom denna förordning, 
undergräver förtroendet och skadar de 
berörda parternas rättigheter och legitima 
intressen. Det finns därför ett behov av att 
införa lämpliga och proportionerliga 
skyddsåtgärder mot sådant missbruk. 
Under särskilda omständigheter bör 
onlineplattformar tillfälligt avbryta sin 
relevanta verksamhet med avseende på den 
person som ägnar sig åt oegentligt 
beteende. Detta påverkar inte 
onlineplattformars frihet att fastställa sina 
villkor och införa strängare åtgärder när det 
gäller olagligt innehåll i anknytning till 
allvarliga brott. Av transparensskäl bör 
denna möjlighet anges tydligt och 
tillräckligt detaljerat i onlineplattformarnas 
villkor. Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 
Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. Dessa bestämmelser påverkar 
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Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. Dessa bestämmelser påverkar 
inte en eventuell möjlighet att hålla 
personer inblandade i missbruk ansvariga, 
inbegripet för skador, som föreskrivs i 
unionsrätten eller nationell rätt.

inte en eventuell möjlighet att hålla 
personer inblandade i missbruk ansvariga, 
inbegripet för skador, som föreskrivs i 
unionsrätten eller nationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 223
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla 
uppenbart olagligt innehåll eller genom att 
ofta lämna in uppenbart ogrundade 
anmälningar eller klagomål inom ramen för 
de mekanismer respektive system som 
inrättas genom denna förordning, 
undergräver förtroendet och skadar de 
berörda parternas rättigheter och legitima 
intressen. Det finns därför ett behov av att 
införa lämpliga och proportionerliga 
skyddsåtgärder mot sådant missbruk. 
Information bör betraktas som uppenbart 
olagligt innehåll och anmälningar eller 
klagomål bör betraktas som uppenbart 
ogrundade om det är uppenbart för en 
lekman, utan någon ingående analys, att 
innehållet är olagligt respektive att 
anmälningarna eller klagomålen är 
ogrundade. Under särskilda omständigheter 
bör onlineplattformar tillfälligt avbryta sin 
relevanta verksamhet med avseende på den 
person som ägnar sig åt oegentligt 
beteende. Detta påverkar inte 

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla 
uppenbart olagligt innehåll eller genom att 
ofta lämna in uppenbart ogrundade 
anmälningar eller klagomål inom ramen för 
de mekanismer respektive system som 
inrättas genom denna förordning, 
undergräver förtroendet och skadar de 
berörda parternas rättigheter och legitima 
intressen. Det finns därför ett behov av att 
införa lämpliga och proportionerliga 
skyddsåtgärder mot sådant missbruk. 
Information bör betraktas som uppenbart 
olagligt innehåll och anmälningar eller 
klagomål bör betraktas som uppenbart 
ogrundade om det är uppenbart för en 
lekman, utan någon ingående analys, att 
innehållet är olagligt respektive att 
anmälningarna eller klagomålen är 
ogrundade. Användare och material bör 
aldrig raderas automatiskt på grund av 
anmälningar eller klagomål. Under 
särskilda omständigheter bör 
onlineplattformar tillfälligt avbryta sin 
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onlineplattformars frihet att fastställa sina 
villkor och införa strängare åtgärder när det 
gäller uppenbart olagligt innehåll i 
anknytning till allvarliga brott. Av 
transparensskäl bör denna möjlighet anges 
tydligt och tillräckligt detaljerat i 
onlineplattformarnas villkor. 
Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 
Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. Dessa bestämmelser påverkar 
inte en eventuell möjlighet att hålla 
personer inblandade i missbruk ansvariga, 
inbegripet för skador, som föreskrivs i 
unionsrätten eller nationell rätt.

relevanta verksamhet med avseende på den 
person som ägnar sig åt oegentligt 
beteende. Detta påverkar inte 
onlineplattformars frihet att fastställa sina 
villkor och införa strängare åtgärder när det 
gäller uppenbart olagligt innehåll i 
anknytning till allvarliga brott. Av 
transparensskäl bör denna möjlighet anges 
tydligt och tillräckligt detaljerat i 
onlineplattformarnas villkor. 
Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 
Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. Dessa bestämmelser påverkar 
inte en eventuell möjlighet att hålla 
personer inblandade i missbruk ansvariga, 
inbegripet för skador, som föreskrivs i 
unionsrätten eller nationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 224
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Kommissionen och förordningen 
bör förhindra en subjektiv tolkning av de 
aktuella bestämmelserna. Ytterligare 
kontroll- och balansmekanismer bör 
införas i syfte att begränsa dessa risker. 
Europaparlamentet bör vara så 
informerat och involverat som möjligt i 
tillämpningen av denna förordning.

Or. ro
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Ändringsförslag 225
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta 
omständigheter som onlineplattformen 
känner till, motiverar misstanken om att 
mottagaren har begått, kan vara i färd 
med att begå eller sannolikt kommer att 
begå ett allvarligt brott som inbegriper ett 
hot mot människors liv eller säkerhet, 
såsom brott som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen utan dröjsmål informera 
de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna om en sådan misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
den har tillgång till, inbegripet i 
förekommande fall innehållet i fråga och 
en förklaring till misstanken. Denna 
förordning utgör inte rättslig grund för en 
profilering av tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om innehåll som 
har uppenbar anknytning till ett allvarligt 
brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen utan dröjsmål informera 
relevanta behöriga myndigheter om en 
sådan misstanke och tillhandahålla all 
relevant information som den har tillgång 
till. Denna förordning utgör inte rättslig 
grund för en profilering av 
tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

_________________ _________________
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
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barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 226
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett 
allvarligt brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall 
bör onlineplattformen utan dröjsmål 
informera de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna om en sådan misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
den har tillgång till, inbegripet i 
förekommande fall innehållet i fråga och 
en förklaring till misstanken. Denna 
förordning utgör inte rättslig grund för en 
profilering av tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett brott. I 
sådana fall bör onlineplattformen utan 
dröjsmål informera de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna om en 
sådan misstanke och tillhandahålla all 
relevant information som den har tillgång 
till, inbegripet i förekommande fall 
innehållet i fråga och en förklaring till 
misstanken. Denna förordning utgör inte 
rättslig grund för en profilering av 
tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.
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_________________
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 227
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett 
allvarligt brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen utan dröjsmål informera 
de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna om en sådan misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
den har tillgång till, inbegripet i 
förekommande fall innehållet i fråga och 
en förklaring till misstanken. Denna 
förordning utgör inte rättslig grund för en 
profilering av tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett 
allvarligt brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen utan dröjsmål informera 
de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna om en sådan misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
den har tillgång till, inbegripet i 
förekommande fall innehållet i fråga och 
en tydlig, utförlig och uttömmande 
förklaring till misstanken. Samtidigt utgör 
denna förordning inte rättslig grund för en 
profilering av tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
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informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

_________________ _________________
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

Or. ro

Ändringsförslag 228
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett 
allvarligt brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen utan dröjsmål informera 
de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna om en sådan misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
den har tillgång till, inbegripet i 

(48) En onlineplattform kan i vissa fall, 
till exempel genom en anmälan från en 
anmälande part eller genom egna frivilliga 
åtgärder, få kännedom om information om 
delar av en tjänstemottagares verksamhet, 
såsom tillhandahållande av vissa typer av 
olagligt innehåll, som rimligen, med 
beaktande av alla relevanta omständigheter 
som onlineplattformen känner till, 
motiverar misstanken om att mottagaren 
har begått, kan vara i färd med att begå 
eller sannolikt kommer att begå ett 
allvarligt brott som inbegriper ett hot mot 
människors liv eller säkerhet, såsom brott 
som anges i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU44. I sådana fall bör 
onlineplattformen skyndsamt informera de 
behöriga brottsbekämpande myndigheterna 
om en sådan misstanke och tillhandahålla 
all relevant information som den har 
tillgång till, inbegripet i förekommande fall 
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förekommande fall innehållet i fråga och 
en förklaring till misstanken. Denna 
förordning utgör inte rättslig grund för en 
profilering av tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

innehållet i fråga och en förklaring till 
misstanken. Denna förordning utgör inte 
rättslig grund för en profilering av 
tjänstemottagare i syfte att 
onlineplattformar eventuellt ska kunna 
identifiera brott. När onlineplattformar 
informerar brottsbekämpande myndigheter 
bör de också respektera andra tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätt eller nationell 
rätt som skyddar individers rättigheter och 
friheter.

_________________ _________________
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot 
barn, sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi och om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF, EUT L 335, 
17.12.2011, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 229
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Krav som rör insyn online för 
kommersiella enheter är ytterst viktiga för 
att säkerställa ansvarsskyldighet, 
förtroende och tillgång till effektiva 
möjligheter till prövning av beslut. I detta 
syfte inrättas genom artikel 5 i direktiv 
2000/31/EG allmänna informationskrav 
för tjänsteleverantörer gentemot 
tjänstemottagare och behöriga 
myndigheter. Bestämmelsen om att ha 
kännedom om sin företagskund bör 
förbjuda leverantörer av 
förmedlingstjänster att utföra sina 
tjänster för icke-verifierade kunder och 
göra dem skyldiga att upphöra med 
utförandet av sina tjänster när den 
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identifiering som tillhandahålls visar sig 
vara ofullständig, felaktig eller bedräglig.

Or. en

Ändringsförslag 230
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter, liksom för andra berörda 
parter såsom konkurrerande näringsidkare 
och innehavare av immateriella rättigheter, 
och för att avskräcka näringsidkare från att 
sälja produkter eller tjänster i strid med 
tillämpliga regler, bör onlineplattformar 
som gör det möjligt för konsumenter att 
ingå distansavtal med näringsidkare 
säkerställa att sådana näringsidkare är 
spårbara. Näringsidkaren bör därför vara 
skyldig att tillhandahålla viss väsentlig 
information till onlineplattformen, bland 
annat för att dela information om produkter 
eller erbjuda produkter. Detta krav bör 
också vara tillämpligt på näringsidkare som 
delar information om produkter eller 
tjänster för varumärkens räkning, på 
grundval av underliggande avtal. Dessa 
onlineplattformar bör lagra all information 
på ett säkert sätt under en rimlig tidsperiod 
som inte överskrider vad som är 
nödvändigt, så att offentliga myndigheter 
och privata parter med ett berättigat 
intresse kan få tillgång till den i enlighet 
med tillämplig lagstiftning, däribland 
lagstiftning om skydd av personuppgifter, 
inbegripet genom de förelägganden om 
tillhandahållande av information som avses 
i denna förordning.

(49) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter, liksom för andra berörda 
parter såsom konkurrerande näringsidkare 
och innehavare av immateriella rättigheter, 
och för att avskräcka näringsidkare från att 
sälja produkter eller tjänster i strid med 
tillämpliga regler, bör onlineplattformar 
som gör det möjligt för konsumenter att 
ingå distansavtal med näringsidkare på 
plattformarna säkerställa att sådana 
näringsidkare är spårbara. Näringsidkaren 
bör därför vara skyldig att tillhandahålla 
viss väsentlig information till 
onlineplattformen, bland annat för att dela 
information om produkter eller erbjuda 
produkter. Detta krav bör också vara 
tillämpligt på näringsidkare som delar 
information om produkter eller tjänster för 
varumärkens räkning, på grundval av 
underliggande avtal. Dessa 
onlineplattformar bör lagra all information 
på ett säkert sätt under en rimlig tidsperiod 
som inte överskrider vad som är 
nödvändigt, så att offentliga myndigheter 
och privata parter med ett berättigat 
intresse kan få tillgång till den i enlighet 
med tillämplig lagstiftning, däribland 
lagstiftning om skydd av personuppgifter, 
inbegripet genom de förelägganden om 
tillhandahållande av information som avses 
i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av denna skyldighet 
utan att det medför några oproportionerliga 
bördor bör de onlineplattformar som 
omfattas göra rimliga ansträngningar för att 
kontrollera tillförlitligheten hos den 
information som tillhandahålls av de 
berörda näringsidkarna, särskilt genom att 
använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser och onlinegränssnitt, 
såsom nationella handelsregister och 
systemet för utbyte av information om 
mervärdesskatt45, eller genom att begära att 
de berörda näringsidkarna tillhandahåller 
tillförlitliga styrkande handlingar, såsom 
kopior av identitetshandlingar, bestyrkta 
bankkontoutdrag, företagscertifikat och 
handelsregisterintyg. För att uppfylla denna 
skyldighet får de också använda andra 
källor som är tillgängliga för användning 
på distans och som erbjuder en liknande 
grad av tillförlitlighet. De 
onlineplattformar som omfattas bör dock 
inte vara skyldiga att genomföra onödigt 
utförliga eller kostsamma undersökningar 
online eller utföra kontroller på plats. Det 
bör inte heller antas att de 
onlineplattformar som har gjort de 
rimliga ansträngningar som krävs enligt 
denna förordning garanterar att 
informationen till konsumenter eller 
andra berörda parter är tillförlitlig. 
Sådana onlineplattformar bör också 
utforma och organisera sitt onlinegränssnitt 
på ett sätt som gör det möjligt för 
näringsidkare att fullgöra sina skyldigheter 
enligt unionsrätten, särskilt de krav som 
anges i artiklarna 6 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(50) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av denna skyldighet 
utan att det medför några oproportionerliga 
bördor bör de onlineplattformar som 
omfattas göra rimliga ansträngningar för att 
kontrollera tillförlitligheten hos den 
information som tillhandahålls av de 
berörda näringsidkarna, särskilt genom att 
använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser och onlinegränssnitt, 
såsom nationella handelsregister och 
systemet för utbyte av information om 
mervärdesskatt45, eller genom att begära att 
de berörda näringsidkarna tillhandahåller 
tillförlitliga styrkande handlingar, såsom 
kopior av identitetshandlingar, bestyrkta 
bankkontoutdrag, företagscertifikat och 
handelsregisterintyg. För att uppfylla denna 
skyldighet får de också använda andra 
källor som är tillgängliga för användning 
på distans och som erbjuder en liknande 
grad av tillförlitlighet.
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2011/83/EU46, artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.

Onlineplattformar kan också efterfråga 
stöd från samordnaren av digitala tjänster 
när de genomför dessa specifika 
skyldigheter. Om näringsidkaren är 
etablerad utanför unionen och inte 
samarbetar eller inte tillhandahåller 
tillräcklig information för att verifiera att 
den överensstämmer med relevant 
unionslagstiftning eller medlemsstatens 
lagstiftning, bör denna näringsidkare inte 
tillåtas att bedriva verksamhet eller sälja 
sina produkter på plattformen. Om 
näringsidkaren redan finns på 
plattformen och inte uppfyller 
ovanstående kriterier, bör plattformen 
stänga av näringsidkarens konto. Vid 
avstängning av företagskontot bör 
näringsidkaren beviljas 
prövningsmöjlighet.
Onlineplattformar bör också utforma och 
organisera sitt onlinegränssnitt på ett sätt 
som gör det möjligt för näringsidkare att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
unionsrätten, särskilt de krav som anges i 
artiklarna 6 och 8 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/83/EU46, artikel 7 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sv

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sv

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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97/7/EG 97/7/EG.
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter

Or. en

Ändringsförslag 232
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av denna skyldighet 
utan att det medför några oproportionerliga 
bördor bör de onlineplattformar som 
omfattas göra rimliga ansträngningar för att 
kontrollera tillförlitligheten hos den 
information som tillhandahålls av de 
berörda näringsidkarna, särskilt genom att 
använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser och onlinegränssnitt, 
såsom nationella handelsregister och 
systemet för utbyte av information om 
mervärdesskatt45, eller genom att begära 
att de berörda näringsidkarna 
tillhandahåller tillförlitliga styrkande 
handlingar, såsom kopior av 
identitetshandlingar, bestyrkta 
bankkontoutdrag, företagscertifikat och 

(50) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av denna skyldighet 
utan att det medför några oproportionerliga 
bördor bör de onlineplattformar som 
omfattas göra rimliga ansträngningar för att 
kontrollera tillförlitligheten hos viss 
information som tillhandahålls av de 
berörda näringsidkarna, särskilt genom att 
använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser och onlinegränssnitt, 
såsom nationella handelsregister och 
systemet för utbyte av information om 
mervärdesskatt45. De onlineplattformar 
som omfattas bör inte vara skyldiga att 
genomföra onödigt utförliga eller 
kostsamma undersökningar online eller 
utföra kontroller på plats. Det bör inte 
heller antas att de onlineplattformar som 
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handelsregisterintyg. För att uppfylla 
denna skyldighet får de också använda 
andra källor som är tillgängliga för 
användning på distans och som erbjuder 
en liknande grad av tillförlitlighet. De 
onlineplattformar som omfattas bör dock 
inte vara skyldiga att genomföra onödigt 
utförliga eller kostsamma undersökningar 
online eller utföra kontroller på plats. Det 
bör inte heller antas att de 
onlineplattformar som har gjort de rimliga 
ansträngningar som krävs enligt denna 
förordning garanterar att informationen till 
konsumenter eller andra berörda parter är 
tillförlitlig. Sådana onlineplattformar bör 
också utforma och organisera sitt 
onlinegränssnitt på ett sätt som gör det 
möjligt för näringsidkare att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten, särskilt de 
krav som anges i artiklarna 6 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU46, artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.

har gjort de rimliga ansträngningar som 
krävs enligt denna förordning garanterar att 
informationen till konsumenter eller andra 
berörda parter är tillförlitlig eller att de 
ansvarar för informationen om den visar 
sig vara felaktig. Sådana onlineplattformar 
bör också utforma och organisera sitt 
onlinegränssnitt på ett sätt som gör det 
möjligt för näringsidkare att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten, särskilt de 
krav som anges i artiklarna 6 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU46, artikel 7 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sv

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sv

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG.

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter

Or. en

Ändringsförslag 233
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 16 måste 
ytterligare förhandsbestämmelser införas 
för att stärka de skyldigheter som 
e-marknadsplatser har, i syfte att i förväg 
säkerställa att konsumenter har 
nödvändig information för 
produkterbjudanden, förhindra osäkra 
produkter och produktkategorier som inte 
uppfyller kraven, stärka förhandsåtgärder 
mot produktförfalskningar samt vid behov 
samarbeta (i efterhand) när det gäller 
farliga produkter som redan sålts.

Or. en

Ändringsförslag 234
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Med tanke på onlineplattformarnas 
särskilda ansvarsområden och skyldigheter 

(51) Med tanke på onlineplattformarnas 
särskilda ansvarsområden och skyldigheter 
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bör de omfattas av 
transparensrapporteringsskyldigheter, 
utöver de 
transparensrapporteringsskyldigheter som 
gäller för alla leverantörer av 
förmedlingstjänster enligt denna 
förordning. För att fastställa huruvida 
onlineplattformar kan vara mycket stora 
onlineplattformar som omfattas av vissa 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör onlineplattformarnas 
transparensrapporteringsskyldigheter 
omfatta vissa skyldigheter som rör 
offentliggörande och vidarebefordran av 
information om de genomsnittliga 
månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i 
unionen.

bör de omfattas av 
transparensrapporteringsskyldigheter, 
utöver de 
transparensrapporteringsskyldigheter som 
gäller för alla leverantörer av 
förmedlingstjänster enligt denna 
förordning. För att fastställa huruvida 
onlineplattformar kan vara mycket stora 
onlineplattformar som omfattas av vissa 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör onlineplattformarnas 
transparensrapporteringsskyldigheter 
omfatta vissa skyldigheter som rör 
offentliggörande och vidarebefordran av 
information om de genomsnittliga 
månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i 
unionen, för varje medlemsstat där 
tjänsten tillhandahålls och används.

Or. ro

Ändringsförslag 235
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Onlinereklam spelar en viktig roll i 
onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av onlineplattformarnas 
tjänster. Onlinereklam kan dock bidra till 
betydande risker, från reklam som i sig 
utgör olagligt innehåll till att bidra till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på nätet, 
eller diskriminerande visning av reklam 
som påverkar medborgarnas lika 
behandling och möjligheter. Utöver de 
krav som följer av artikel 6 i direktiv 
2000/31/EG bör onlineplattformar därför 
vara skyldiga att se till att 
tjänstemottagarna har viss individualiserad 
information som behövs för att förstå när 
och för vems räkning reklamen visas. 

(52) Onlinereklam spelar en viktig roll i 
onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av onlineplattformarnas 
tjänster. Onlinereklam kan dock bidra till 
betydande risker, från reklam som i sig 
utgör olagligt innehåll till att bidra till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på nätet, 
eller diskriminerande visning av reklam 
som påverkar överkonsumtion och 
klimatförändringar samt medborgarnas 
lika behandling och möjligheter. Utöver de 
krav som följer av artikel 6 i direktiv 
2000/31/EG bör onlineplattformar därför 
vara skyldiga att se till att 
tjänstemottagarna har viss individualiserad 
information som behövs för att förstå när 



PE696.545v01-00 90/145 AM\1238658SV.docx

SV

Dessutom bör tjänstemottagarna ha 
information om de viktigaste parametrar 
som används för att fastställa att specifik 
reklam ska visas för dem, med 
meningsfulla beskrivningar av den logik 
som används för detta ändamål, inbegripet 
när detta grundar sig på profilering. Kraven 
i denna förordning om tillhandahållande av 
information om reklam påverkar inte 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
förordning (EU) 2016/679, särskilt de som 
rör rätten att göra invändningar, 
automatiserat individuellt beslutsfattande, 
inbegripet profilering, och särskilt behovet 
av att inhämta den registrerades samtycke 
innan personuppgifter behandlas för riktad 
reklam. Kraven i denna förordning 
påverkar inte heller tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, 
särskilt bestämmelserna om lagring av 
information i terminalutrustning och 
tillgång till information som lagras där.

och för vems räkning reklamen visas. 
Dessutom bör tjänstemottagarna ha 
information om de viktigaste parametrar 
som används för att fastställa att specifik 
reklam ska visas för dem, med 
meningsfulla beskrivningar av den logik 
som används för detta ändamål, inbegripet 
när detta grundar sig på profilering. 
Slutligen bör det vara förbjudet att basera 
reklam på användarbeteende. 
Personanpassad reklam kan endast bygga 
på det innehåll som användaren visar och 
det är förbjudet att spåra användaren 
bortom själva plattformen, på andra delar 
av internet. Kraven i denna förordning om 
tillhandahållande av information om 
reklam påverkar inte tillämpningen av 
relevanta bestämmelser i förordning 
(EU) 2016/679, särskilt de som rör rätten 
att göra invändningar, automatiserat 
individuellt beslutsfattande, inbegripet 
profilering, och särskilt behovet av att 
inhämta den registrerades samtycke innan 
personuppgifter behandlas för riktad 
reklam. Kraven i denna förordning 
påverkar inte heller tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, 
särskilt bestämmelserna om lagring av 
information i terminalutrustning och 
tillgång till information som lagras där.

Or. en

Ändringsförslag 236
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Onlinereklam spelar en viktig roll i 
onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av 
onlineplattformarnas tjänster. 
Onlinereklam kan dock bidra till betydande 
risker, från reklam som i sig utgör olagligt 

(52) Onlinereklam kan bidra till 
betydande risker, från reklam som i sig 
utgör olagligt innehåll till att bidra till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på nätet, 
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innehåll till att bidra till ekonomiska 
incitament för publicering eller utbredning 
av olagligt eller på andra sätt skadligt 
innehåll och agerande på nätet, eller 
diskriminerande visning av reklam som 
påverkar medborgarnas lika behandling 
och möjligheter. Utöver de krav som följer 
av artikel 6 i direktiv 2000/31/EG bör 
onlineplattformar därför vara skyldiga att 
se till att tjänstemottagarna har viss 
individualiserad information som behövs 
för att förstå när och för vems räkning 
reklamen visas. Dessutom bör 
tjänstemottagarna ha information om de 
viktigaste parametrar som används för att 
fastställa att specifik reklam ska visas för 
dem, med meningsfulla beskrivningar av 
den logik som används för detta ändamål, 
inbegripet när detta grundar sig på 
profilering. Kraven i denna förordning om 
tillhandahållande av information om 
reklam påverkar inte tillämpningen av 
relevanta bestämmelser i förordning (EU) 
2016/679, särskilt de som rör rätten att 
göra invändningar, automatiserat 
individuellt beslutsfattande, inbegripet 
profilering, och särskilt behovet av att 
inhämta den registrerades samtycke innan 
personuppgifter behandlas för riktad 
reklam. Kraven i denna förordning 
påverkar inte heller tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, 
särskilt bestämmelserna om lagring av 
information i terminalutrustning och 
tillgång till information som lagras där.

eller diskriminerande visning av reklam 
som påverkar medborgarnas lika 
behandling och möjligheter. Utöver de 
krav som följer av artikel 6 i direktiv 
2000/31/EG bör onlineplattformar därför 
vara skyldiga att se till att 
tjänstemottagarna har viss individualiserad 
information som behövs för att förstå när 
och för vems räkning reklamen visas. 
Dessutom bör tjänstemottagarna ha 
information om de viktigaste parametrar 
som används för att fastställa att specifik 
reklam ska visas för dem, med 
meningsfulla beskrivningar av den logik 
som används för detta ändamål, inbegripet 
när detta grundar sig på profilering. Kraven 
i denna förordning om tillhandahållande av 
information om reklam påverkar inte 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
förordning (EU) 2016/679, särskilt de som 
rör rätten att göra invändningar, 
automatiserat individuellt beslutsfattande, 
inbegripet profilering, och särskilt behovet 
av att inhämta den registrerades samtycke 
innan personuppgifter behandlas för riktad 
reklam. Kraven i denna förordning 
påverkar inte heller tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, 
särskilt bestämmelserna om lagring av 
information i terminalutrustning och 
tillgång till information som lagras där.

Or. en

Ändringsförslag 237
Paul Tang

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Onlinereklam spelar en viktig roll i (52) Onlinereklam spelar en viktig roll i 
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onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av onlineplattformarnas 
tjänster. Onlinereklam kan dock bidra till 
betydande risker, från reklam som i sig 
utgör olagligt innehåll till att bidra till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på nätet, 
eller diskriminerande visning av reklam 
som påverkar medborgarnas lika 
behandling och möjligheter. Utöver de 
krav som följer av artikel 6 i direktiv 
2000/31/EG bör onlineplattformar därför 
vara skyldiga att se till att 
tjänstemottagarna har viss individualiserad 
information som behövs för att förstå när 
och för vems räkning reklamen visas. 
Dessutom bör tjänstemottagarna ha 
information om de viktigaste parametrar 
som används för att fastställa att specifik 
reklam ska visas för dem, med 
meningsfulla beskrivningar av den logik 
som används för detta ändamål, inbegripet 
när detta grundar sig på profilering. Kraven 
i denna förordning om tillhandahållande av 
information om reklam påverkar inte 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
förordning (EU) 2016/679, särskilt de som 
rör rätten att göra invändningar, 
automatiserat individuellt beslutsfattande, 
inbegripet profilering, och särskilt 
behovet av att inhämta den registrerades 
samtycke innan personuppgifter 
behandlas för riktad reklam. Kraven i 
denna förordning påverkar inte heller 
tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 
2002/58/EG, särskilt bestämmelserna om 
lagring av information i terminalutrustning 
och tillgång till information som lagras där.

onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av onlineplattformarnas 
tjänster. Onlinereklam bidrar dock till 
betydande risker, från reklam som i sig 
utgör olagligt innehåll, som bidrar till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på nätet, 
och diskriminerande visning av reklam 
som påverkar medborgarnas lika 
behandling och möjligheter, till ingrepp i 
individuella grundläggande rättigheter, 
exempelvis respekten för privatlivet och 
dataskydd. Utöver de krav som följer av 
artikel 6 i direktiv 2000/31/EG bör 
onlineplattformar därför vara skyldiga att 
se till att tjänstemottagarna har viss 
individualiserad information som behövs 
för att förstå när och för vems räkning 
reklamen visas. Dessutom bör 
tjänstemottagarna ha information om de 
viktigaste parametrar som används för att 
fastställa att specifik reklam ska visas för 
dem, med meningsfulla beskrivningar av 
den logik som används för detta ändamål, 
inbegripet när detta grundar sig på 
profilering. Kraven i denna förordning om 
tillhandahållande av information om 
reklam påverkar inte tillämpningen av 
relevanta bestämmelser i förordning (EU) 
2016/679. Kraven i denna förordning 
påverkar inte heller tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, 
särskilt bestämmelserna om lagring av 
information i terminalutrustning och 
tillgång till information som lagras där.

Or. en

Ändringsförslag 238
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 
plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
hantera dessa frågor av allmänintresse, 
eftersom det inte finns några alternativa 
och mindre restriktiva åtgärder som i 
praktiken skulle leda till samma resultat.

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 
plattformar, särskilt den grundläggande 
rättigheten till ett konto för alla lagliga 
användare, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
säkerställa att mycket stora 
onlineplattformar fyller de ovannämnda 
funktionerna i största möjliga 
utsträckning och inte begränsar den 
offentliga debatten eller tystar avvikande 
åsikter, eftersom det inte finns några 
alternativa och mindre restriktiva åtgärder 
som i praktiken skulle leda till samma 
resultat. I allmänhet bör alla ha rätt att 
finnas på mycket stora onlineplattformar. 
Endast i mycket exceptionella fall kan 
man permanent nekas tillgång till en 
mycket stor onlineplattform, som i fall där 
mottagaren upprepade gånger sprider 
uppenbart olagligt innehåll som kränker 
den allmänna ordningen eller folkhälsan. 
Beslutet att permanent stänga av en 
användare bör alltid kunna återkallas av 
en behörig domstol i enlighet med 
lagstiftningen i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 239
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 
plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
hantera dessa frågor av allmänintresse, 
eftersom det inte finns några alternativa 
och mindre restriktiva åtgärder som i 
praktiken skulle leda till samma resultat.

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 
plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar, vilka ska 
beakta och säkerställa respekten för de 
grundläggande rättigheterna för alla 
användare. Dessa ytterligare skyldigheter 
för mycket stora onlineplattformar är 
nödvändiga för att hantera dessa frågor av 
allmänintresse, eftersom det inte finns 
några alternativa och mindre restriktiva 
åtgärder som i praktiken skulle leda till 
samma resultat.

Or. ro

Ändringsförslag 240
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
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fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom 
lagstiftningsakter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser. Det 
bör också finnas bestämmelser om att 
medlemsstaterna ska begära att 
kommissionen ska bedöma om en 
onlineplattform som inte uppfyller 
tröskeln på 45 miljoner aktiva månatliga 
användare fortfarande kan orsaka 
betydande och systemiska samhällsrisker. 
Även om en onlineplattform kanske inte 
uppfyller de kvantitativa kriterierna för att 
anses utgöra en mycket stor 
onlineplattform, kan den uppfylla 
kvalitativa kriterier. I sådana fall kan 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet kräva att 
onlineplattformen ska fullgöra en del av 
de skyldigheter som anges i avsnitt 
4 under en begränsad tid tills risken har 
avtagit.

Or. en

Ändringsförslag 241
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
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till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Fastställandet av denna 
operativa tröskel bör därför endast gälla 
mottagare som är fysiska personer bosatta 
i unionen eller fysiska personer som 
handlar på uppdrag av en juridisk person 
som är etablerad i unionen. 
Automatiserade bottar, falska konton, 
indirekt hyperlänkning, ftp eller annan 
indirekt nedladdning av innehåll bör inte 
ingå när det fastställs om denna tröskel 
överskrids. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

Or. en

Ändringsförslag 242
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
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fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter och även beakta varje medlemsstats 
operativa tröskelvärde. Sådana mycket 
stora onlineplattformar bör därför uppfylla 
den högsta möjliga standarden när det 
gäller krav på tillbörlig aktsamhet, i 
proportion till deras samhällseffekter och 
resurser.

Or. ro

Ändringsförslag 243
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 
befolkning. Det operativa tröskelvärdet bör 
vid behov hållas uppdaterat genom 
ändringar som antas genom delegerade 
akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker och ekonomiska 
risker vars omfattning och konsekvenser 
inte kan jämföras med dem som orsakas av 
mindre plattformar. När antalet mottagare 
som använder en plattform når en 
betydande andel av unionens befolkning 
medför de systemrisker som plattformen 
ger upphov till en oproportionerligt negativ 
socioekonomisk inverkan i unionen. En 
sådan betydande andel bör anses föreligga 
om antalet mottagare överstiger en operativ 
tröskel som har fastställts till 45 miljoner 
personer, dvs. ett antal som motsvarar 
10 % av unionens befolkning. Det 
operativa tröskelvärdet bör vid behov 
hållas uppdaterat genom ändringar som 
antas genom delegerade akter. Sådana 
mycket stora onlineplattformar bör därför 
uppfylla den högsta möjliga standarden när 
det gäller krav på tillbörlig aktsamhet, i 
proportion till deras samhällseffekter och 
resurser.
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Or. en

Ändringsförslag 244
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Med tanke på de nätverkseffekter 
som kännetecknar plattformsekonomin kan 
en onlineplattforms användarbas snabbt 
expandera och nå tröskelvärdet för en 
mycket stor onlineplattform, med därmed 
sammanhängande konsekvenser för den 
inre marknaden. Detta kan vara fallet vid 
exponentiell tillväxt under en kort 
tidsperiod eller vid en stor global närvaro 
och omsättning som gör det möjligt för 
onlineplattformen att fullt ut utnyttja 
nätverkseffekter och stordriftsfördelar. En 
hög årsomsättning eller ett högt börsvärde 
kan i synnerhet vara tecken på snabb 
skalbarhet när det gäller att nå ut till 
användare. I dessa fall bör samordnaren för 
digitala tjänster kunna begära mer frekvent 
rapportering om användarbasen från 
plattformen för att i god tid kunna fastställa 
vid vilken tidpunkt plattformen bör anses 
utgöra en mycket stor onlineplattform vid 
tillämpningen av denna förordning.

(55) Med tanke på de nätverkseffekter 
som kännetecknar plattformsekonomin kan 
en onlineplattforms användarbas snabbt 
expandera och nå tröskelvärdet för en 
mycket stor onlineplattform, med därmed 
sammanhängande konsekvenser för den 
inre marknaden, ekonomiska aktörer och 
konsumenter. Detta kan vara fallet vid 
exponentiell tillväxt under en kort 
tidsperiod eller vid en stor global närvaro 
och omsättning som gör det möjligt för 
onlineplattformen att fullt ut utnyttja 
nätverkseffekter och stordriftsfördelar. En 
hög årsomsättning eller ett högt börsvärde 
kan i synnerhet vara tecken på snabb 
skalbarhet när det gäller att nå ut till 
användare. I dessa fall bör samordnaren för 
digitala tjänster kunna begära mer frekvent 
rapportering om användarbasen från 
plattformen för att i god tid kunna fastställa 
vid vilken tidpunkt plattformen bör anses 
utgöra en mycket stor onlineplattform vid 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 245
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Mycket stora onlineplattformar (56) Mycket stora onlineplattformar 
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används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder.

används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder för att pröva i synnerhet 
filterbubblor och filtereffekter.

Or. en

Ändringsförslag 246
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn på både europeisk 
och nationell nivå kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
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onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder.

denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 247
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder.

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
och transparenta motåtgärder.

Or. ro

Ändringsförslag 248
Jessica Stegrud
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Förslag till förordning
Skäl 56a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56a) Mycket stora onlineplattformar 
har ett särskilt ansvar när det gäller den 
offentliga debatten, i synnerhet kring val. 
Därför måste borttagning av lagligt 
innehåll förbjudas för mycket stora 
onlineplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 249
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 
enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande systematisk 
risk om tillgången till sådant innehåll kan 
utökas genom konton med särskilt stor 
räckvidd, utan att det påverkar det 
personliga ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 
enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande systematisk 
risk om tillgången till sådant innehåll kan 
utökas genom konton med särskilt stor 
räckvidd, utan att det påverkar det 
personliga ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
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yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig.

Or. en

Ändringsförslag 250
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 
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enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande systematisk 
risk om tillgången till sådant innehåll kan 
utökas genom konton med särskilt stor 
räckvidd, utan att det påverkar det 
personliga ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande samhällsrisk 
och ekonomisk systematisk risk om 
tillgången till sådant innehåll kan utökas 
genom konton med särskilt stor räckvidd, 
utan att det påverkar det personliga 
ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

Or. en

Ändringsförslag 251
Victor Negrescu
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Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 
enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande systematisk 
risk om tillgången till sådant innehåll kan 
utökas genom konton med särskilt stor 
räckvidd, utan att det påverkar det 
personliga ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 

(57) Tre kategorier av systemrisker bör 
bedömas ingående. En första kategori rör 
de risker som är förknippade med missbruk 
av mycket stora onlineplattformars tjänster 
genom spridning av olagligt innehåll, 
såsom spridning av material med sexuella 
övergrepp mot barn eller olaglig 
diskriminerande propaganda eller 
hatpropaganda, och genom olaglig 
verksamhet, såsom försäljning av 
produkter eller tjänster som är förbjudna 
enligt unionsrätten eller nationell rätt, 
inbegripet förfalskade produkter. Sådan 
spridning eller sådan verksamhet kan till 
exempel utgöra en betydande systematisk 
risk om tillgången till sådant innehåll kan 
utökas genom konton med särskilt stor 
räckvidd, utan att det påverkar det 
personliga ansvaret för mycket stora 
onlineplattformars tjänstemottagare för 
eventuell olaglighet i hans eller hennes 
verksamhet enligt tillämplig lag. En andra 
kategori rör tjänstens inverkan på 
utövandet av grundläggande rättigheter, 
som skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
yttrande- och informationsfrihet, rätten till 
privatliv, rätten till icke-diskriminering och 
barnets rättigheter. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå i samband med 
utformningen av de algoritmiska system 
som används av den mycket stora 
onlineplattformen eller missbruk av deras 
tjänster genom inlämning av oskäliga 
anmälningar eller andra metoder för att 
tysta åsikter eller hämma konkurrensen. En 
tredje riskkategori rör avsiktlig och ofta 
systematisk manipulering av plattformens 
tjänst, med förutsebar inverkan på hälsa, 
medborgarsamtal, valprocesser, allmän 
säkerhet och skydd av minderåriga, med 
beaktande av behovet av att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
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affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder. Sådana risker kan 
exempelvis uppstå genom skapande av 
falska konton, användning av bottar och 
andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

Or. ro

Ändringsförslag 252
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
inleda eller utöka samarbetet med 
betrodda anmälare, anordna 
utbildningstillfällen och utbyten med 
betrodda anmälarorganisationer och 

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. Alla åtgärder 
som antas bör respektera kraven på 
tillbörlig aktsamhet i denna förordning och 
vara effektiva och lämpliga för att minska 
de specifika risker som identifierats, i syfte 
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samarbeta med andra tjänsteleverantörer, 
bland annat genom att initiera eller 
ansluta sig till befintliga uppförandekoder 
eller andra självreglerande åtgärder. Alla 
åtgärder som antas bör respektera kraven 
på tillbörlig aktsamhet i denna förordning 
och vara effektiva och lämpliga för att 
minska de specifika risker som 
identifierats, i syfte att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder, och de bör vara 
proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

att skydda den allmänna ordningen, skydda 
privatlivet och bekämpa bedrägliga och 
vilseledande affärsmetoder, och de bör 
vara proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 253
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
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för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
inleda eller utöka samarbetet med betrodda 
anmälare, anordna utbildningstillfällen och 
utbyten med betrodda 
anmälarorganisationer och samarbeta med 
andra tjänsteleverantörer, bland annat 
genom att initiera eller ansluta sig till 
befintliga uppförandekoder eller andra 
självreglerande åtgärder. Alla åtgärder som 
antas bör respektera kraven på tillbörlig 
aktsamhet i denna förordning och vara 
effektiva och lämpliga för att minska de 
specifika risker som identifierats, i syfte att 
skydda den allmänna ordningen, skydda 
privatlivet och bekämpa bedrägliga och 
vilseledande affärsmetoder, och de bör 
vara proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. En sådan 
förstärkning skulle kunna omfatta 
utvidgning och resurstilldelning till 
innehållsmoderering på andra språk än 
engelska. De kan också inleda eller utöka 
samarbetet med betrodda anmälare, 
anordna utbildningstillfällen och utbyten 
med betrodda anmälarorganisationer och 
samarbeta med andra tjänsteleverantörer, 
bland annat genom att initiera eller ansluta 
sig till befintliga uppförandekoder eller 
andra självreglerande åtgärder. Alla 
åtgärder som antas bör respektera kraven 
på tillbörlig aktsamhet i denna förordning 
och vara effektiva och lämpliga för att 
minska de specifika risker som 
identifierats, i syfte att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder, och de bör vara 
proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 254
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
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minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
inleda eller utöka samarbetet med 
betrodda anmälare, anordna 
utbildningstillfällen och utbyten med 
betrodda anmälarorganisationer och 
samarbeta med andra tjänsteleverantörer, 
bland annat genom att initiera eller ansluta 
sig till befintliga uppförandekoder eller 
andra självreglerande åtgärder. Alla 
åtgärder som antas bör respektera kraven 
på tillbörlig aktsamhet i denna förordning 
och vara effektiva och lämpliga för att 
minska de specifika risker som 
identifierats, i syfte att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder, och de bör vara 
proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
samarbeta med andra tjänsteleverantörer, 
bland annat genom att initiera eller ansluta 
sig till befintliga uppförandekoder eller 
andra självreglerande åtgärder. Alla 
åtgärder som antas bör respektera kraven 
på tillbörlig aktsamhet i denna förordning 
och vara effektiva och lämpliga för att 
minska de specifika risker som 
identifierats, i syfte att skydda den 
allmänna ordningen, skydda privatlivet och 
bekämpa bedrägliga och vilseledande 
affärsmetoder, och de bör vara 
proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 255
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
inleda eller utöka samarbetet med betrodda 
anmälare, anordna utbildningstillfällen och 
utbyten med betrodda 
anmälarorganisationer och samarbeta med 
andra tjänsteleverantörer, bland annat 
genom att initiera eller ansluta sig till 
befintliga uppförandekoder eller andra 
självreglerande åtgärder. Alla åtgärder som 
antas bör respektera kraven på tillbörlig 
aktsamhet i denna förordning och vara 
effektiva och lämpliga för att minska de 
specifika risker som identifierats, i syfte att 
skydda den allmänna ordningen, skydda 
privatlivet och bekämpa bedrägliga och 
vilseledande affärsmetoder, och de bör 
vara proportionella med beaktande av den 
mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 

(58) Mycket stora onlineplattformar bör 
använda nödvändiga medel för att aktsamt 
minska de systemrisker som identifierats i 
riskbedömningen. Mycket stora 
onlineplattformar bör inom ramen för 
sådana riskreducerande åtgärder 
exempelvis överväga att förbättra eller på 
annat sätt anpassa utformningen av och 
funktionen hos sin innehållsmoderering, 
sina algoritmiska rekommendationssystem 
och sina onlinegränssnitt, så att de 
avskräcker från och begränsar spridningen 
av olagligt innehåll, anpassa sina 
beslutsprocesser eller anpassa sina villkor. 
De kan också omfatta korrigerande 
åtgärder, såsom att stoppa reklamintäkter 
för visst innehåll, eller andra åtgärder, t.ex. 
att förbättra synligheten för tillförlitliga 
informationskällor. Mycket stora 
onlineplattformar kan stärka sina interna 
processer eller den interna tillsynen över 
sin verksamhet, i synnerhet vad gäller 
upptäckten av systemrisker. De kan också 
inleda eller utöka samarbetet med betrodda 
anmälare, anordna utbildningstillfällen och 
utbyten med betrodda 
anmälarorganisationer och samarbeta med 
andra tjänsteleverantörer, bland annat 
genom att initiera eller ansluta sig till 
befintliga uppförandekoder eller andra 
självreglerande åtgärder. Alla åtgärder som 
antas bör respektera kraven på tillbörlig 
aktsamhet i denna förordning och vara 
effektiva och lämpliga för att minska de 
specifika risker som identifierats, i syfte att 
skydda den allmänna ordningen, den 
konkurrensmässiga aspekten av 
ekonomin och säkerheten inom handeln, 
skydda privatlivet och bekämpa bedrägliga 
och vilseledande affärsmetoder, och de bör 
vara proportionella med beaktande av den 
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undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

mycket stora onlineplattformens 
ekonomiska kapacitet och behovet av att 
undvika onödiga begränsningar för 
användningen av deras tjänster, med 
vederbörlig hänsyn till potentiella negativa 
effekter på tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 256
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Mycket stora onlineplattformar bör, 
när så är lämpligt, genomföra sina 
riskbedömningar och utforma sina 
riskreducerande åtgärder tillsammans med 
företrädare för tjänstemottagarna, 
företrädare för grupper som potentiellt 
påverkas av deras tjänster, oberoende 
experter och organisationer i det civila 
samhället.

(59) Mycket stora onlineplattformar bör, 
när så är lämpligt, genomföra sina 
riskbedömningar och utforma sina 
riskreducerande åtgärder tillsammans med 
företrädare för tjänstemottagarna, 
företrädare för grupper som potentiellt 
påverkas av deras tjänster, nämligen 
organisationer för skydd av de mänskliga 
rättigheterna, fackföreningar, oberoende 
experter och andra organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 257
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Revisorer för digitala tjänster, 
oavsett om dessa är oberoende eller inte, 
måste ha särskild såväl teknisk som 
operativ kompetens och sakkunskap inom 
sektorn. De måste också vara kunniga i 
fråga om bland annat sociala, 
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ekonomiska och mänskliga rättigheter. 
Oavsett om det rör sig om små och 
medelstora företag eller multinationella 
företag, kan man inte automatiskt anta att 
förlängningar av befintliga bokförings- 
och revisionsföretag, företag för juridisk 
rådgivning och IKT-rådgivning eller 
liknande företag har den kunskap som 
krävs för att kvalificera sig som revisorer. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
därför (uppmuntras) att utarbeta 
protokoll – efter samråd med alla berörda 
aktörer – för att bedöma och ackreditera 
revisorer för digitala tjänster, 
företrädesvis i enlighet med tydliga regler 
som utformas på unionsnivå, och 
därigenom upprätta register över 
ackrediterade revisorer på nationell och 
europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 258
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Revisionsberättelsen bör vara 
välgrundad så att den ger en meningsfull 
redogörelse för den verksamhet som 
bedrivits och de slutsatser som dragits. Den 
bör bidra till att ge underlag till och vid 
behov föreslå förbättringar av de åtgärder 
som vidtas av den mycket stora 
onlineplattformen för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning. 
Rapporten bör utan dröjsmål översändas 
till samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet och nämnden, 
tillsammans med riskbedömningen och de 
riskreducerande åtgärderna, samt 
plattformens planer för att följa revisionens 
rekommendationer. Rapporten bör 
innehålla ett revisionsuttalande baserat på 

(61) Revisionsberättelsen bör vara 
välgrundad så att den ger en meningsfull 
redogörelse för den verksamhet som 
bedrivits och de slutsatser som dragits. Den 
bör bidra till att ge underlag till och vid 
behov föreslå förbättringar av de åtgärder 
som vidtas av den mycket stora 
onlineplattformen för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning, utan 
att det påverkar dess näringsfrihet och i 
synnerhet dess förmåga att utforma och 
genomföra effektiva åtgärder som är 
anpassade till dess särskilda affärsmodell. 
Rapporten bör utan dröjsmål översändas 
till samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet och nämnden, 
tillsammans med riskbedömningen och de 
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de slutsatser som dragits av de 
revisionsbevis som inhämtats. Ett positivt 
uttalande bör avges om alla bevis talar för 
att den mycket stora onlineplattformen 
uppfyller de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning eller, i tillämpliga fall, 
eventuella åtaganden som den har gjort i 
enlighet med en uppförandekod eller ett 
krisprotokoll, särskilt genom att identifiera, 
utvärdera och minska de systemrisker som 
dess system och tjänster utgör. Ett positivt 
uttalande bör åtföljas av kommentarer om 
revisorn vill inkludera anmärkningar som 
inte har någon väsentlig inverkan på 
resultatet av revisionen. Ett negativt 
uttalande bör avges om revisorn anser att 
den mycket stora onlineplattformen inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
de åtaganden som gjorts.

riskreducerande åtgärderna, samt 
plattformens planer för att följa revisionens 
rekommendationer. Rapporten bör 
innehålla ett revisionsuttalande baserat på 
de slutsatser som dragits av de 
revisionsbevis som inhämtats. Ett positivt 
uttalande bör avges om alla bevis talar för 
att den mycket stora onlineplattformen 
uppfyller de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning eller, i tillämpliga fall, 
eventuella åtaganden som den har gjort i 
enlighet med en uppförandekod eller ett 
krisprotokoll, särskilt genom att identifiera, 
utvärdera och minska de systemrisker som 
dess system och tjänster utgör. Ett positivt 
uttalande bör åtföljas av kommentarer om 
revisorn vill inkludera anmärkningar som 
inte har någon väsentlig inverkan på 
resultatet av revisionen. Ett negativt 
uttalande bör avges om revisorn anser att 
den mycket stora onlineplattformen 
systematiskt inte uppfyller kraven i denna 
förordning eller de åtaganden som gjorts. 
Revisorn bör kunna avstå från att uttala 
sig om vederbörande inte har tillräckligt 
med information för ett uttalande på 
grund av att de frågor som granskas är 
nya.

Or. en

Ändringsförslag 259
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) En central del av en mycket stor 
onlineplattforms verksamhet är det sätt på 
vilket information prioriteras och 
presenteras i dess onlinegränssnitt för att 
underlätta och optimera tillgången till 
information för tjänstemottagarna. Detta 
görs till exempel genom att algoritmiskt 
föreslå, rangordna och prioritera 

(62) En central del av en mycket stor 
onlineplattforms verksamhet är det sätt på 
vilket information prioriteras och 
presenteras i dess onlinegränssnitt för att 
underlätta och optimera tillgången till 
information för tjänstemottagarna. Detta 
görs till exempel genom att algoritmiskt 
föreslå, rangordna och prioritera 
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information, särskilja den med hjälp av text 
eller andra visuella representationer eller 
på annat sätt kuratera information som 
tillhandahålls av mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör mycket stora 
onlineplattformar se till att mottagarna 
informeras på lämpligt sätt och kan 
påverka den information som presenteras 
för dem. Mycket stora onlineplattformar 
bör tydligt presentera de viktigaste 
parametrarna för sådana 
rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt sätt för att säkerställa att 
mottagarna förstår hur information 
prioriteras för dem. De bör också 
säkerställa att mottagarna har tillgång till 
andra alternativ för huvudparametrarna, 
inklusive alternativ som inte bygger på en 
profilering av mottagaren.

information, särskilja den med hjälp av text 
eller andra visuella representationer eller 
på annat sätt kuratera information som 
tillhandahålls av mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör mycket stora 
onlineplattformar se till att mottagarna och 
tredje parter informeras på lämpligt sätt 
och kan påverka den information som 
presenteras för dem. Mycket stora 
onlineplattformar bör tydligt presentera de 
viktigaste parametrarna för sådana 
rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt sätt för att säkerställa att 
mottagarna förstår hur information 
prioriteras för dem. De bör också 
säkerställa att mottagarna har tillgång till 
andra alternativ för huvudparametrarna, 
inklusive alternativ som inte bygger på en 
profilering av mottagaren.

Or. ro

Ändringsförslag 260
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) En central del av en mycket stor 
onlineplattforms verksamhet är det sätt på 
vilket information prioriteras och 
presenteras i dess onlinegränssnitt för att 
underlätta och optimera tillgången till 
information för tjänstemottagarna. Detta 
görs till exempel genom att algoritmiskt 
föreslå, rangordna och prioritera 
information, särskilja den med hjälp av text 
eller andra visuella representationer eller 
på annat sätt kuratera information som 

(62) En central del av onlineplattformars 
verksamhet är det sätt på vilket information 
prioriteras och presenteras i dess 
onlinegränssnitt för att underlätta och 
optimera tillgången till information för 
tjänstemottagarna. Detta görs till exempel 
genom att algoritmiskt föreslå, rangordna 
och prioritera information, särskilja den 
med hjälp av text eller andra visuella 
representationer eller på annat sätt kuratera 
information som tillhandahålls av 
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tillhandahålls av mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör mycket stora 
onlineplattformar se till att mottagarna 
informeras på lämpligt sätt och kan 
påverka den information som presenteras 
för dem. Mycket stora onlineplattformar 
bör tydligt presentera de viktigaste 
parametrarna för sådana 
rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt sätt för att säkerställa att 
mottagarna förstår hur information 
prioriteras för dem. De bör också 
säkerställa att mottagarna har tillgång till 
andra alternativ för huvudparametrarna, 
inklusive alternativ som inte bygger på en 
profilering av mottagaren.

mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör 
onlineplattformar se till att mottagarna 
informeras på lämpligt sätt och kan 
påverka den information som presenteras 
för dem. Mycket stora onlineplattformar 
bör tydligt presentera de viktigaste 
parametrarna för sådana 
rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt sätt för att säkerställa att 
mottagarna förstår hur information 
prioriteras för dem. De bör också 
säkerställa att mottagarna har tillgång till 
andra alternativ för huvudparametrarna, 
inklusive alternativ som inte bygger på en 
profilering av mottagaren.

Or. en

Ändringsförslag 261
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker, inte minst på såväl 
ekonomisk som politisk nivå, och kräver 
ytterligare offentlig och rättslig tillsyn på 
grund av deras omfattning och förmåga att 
rikta sig till och nå mottagarna av tjänsten 
på grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Framför allt omvandlas 
onlineplattformarnas ackumulering av 
personuppgifter till massiva kommersiella 
tillgångar som ofta används som ett sätt 
att ge vissa ekonomiska aktörer en 
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av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på folkhälsan, 
den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska deltagandet 
och jämställdheten. Datakatalogerna bör 
omfatta innehållet i annonser och 
tillhörande uppgifter om annonsören och 
om hur annonsen levereras, särskilt när det 
gäller riktad reklam.

obalanserad fördel framför andra. Mycket 
stora onlineplattformar bör därför 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på folkhälsan, 
den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska deltagandet 
och jämställdheten. Datakatalogerna bör 
omfatta innehållet i annonser och 
tillhörande uppgifter om annonsören och 
om hur annonsen levereras, särskilt när det 
gäller riktad reklam.

Or. en

Ändringsförslag 262
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på folkhälsan, 

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på folkhälsan, 
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den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska deltagandet 
och jämställdheten. Datakatalogerna bör 
omfatta innehållet i annonser och 
tillhörande uppgifter om annonsören och 
om hur annonsen levereras, särskilt när det 
gäller riktad reklam.

den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska deltagandet 
och jämställdheten. Datakatalogerna bör 
omfatta innehållet i annonser och 
tillhörande uppgifter om annonsören och 
om hur annonsen levereras, särskilt när det 
gäller riktad reklam. Dessutom bör mycket 
stora onlineplattformar märka alla kända 
videor, ljudfiler eller andra filer som är 
s.k. deepfake.

Or. en

Ändringsförslag 263
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på 
folkhälsan, den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska 
deltagandet och jämställdheten. 
Datakatalogerna bör omfatta innehållet i 
annonser och tillhörande uppgifter om 
annonsören och om hur annonsen 
levereras, särskilt när det gäller riktad 

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker beroende på 
annonskategorin och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grundval av 
deras beteende inom och utanför 
plattformens onlinegränssnitt. Mycket stora 
onlineplattformar bör säkerställa 
allmänhetens tillgång till datakataloger för 
annonser som rör folkhälsan, den 
allmänna säkerheten, samhällsdebatten, 
det politiska deltagandet och 
jämställdheten. Datakataloger för 
annonser som rör dessa kategorier bör 
visas i deras onlinegränssnitt för att 
underlätta övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation. Datakatalogerna bör 
omfatta innehållet i annonser inom dessa 
specifika kategorier och tillhörande 
uppgifter om annonsören och om hur 
annonsen levereras, särskilt när det gäller 
riktad reklam.
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reklam.

Or. en

Ändringsförslag 264
Linea Søgaard-Lidell

Förslag till förordning
Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63a) Förordningen bör inte innehålla 
några särskilda bestämmelser om riktad 
reklam, för att inte skapa eventuella 
konflikter med liknande bestämmelser 
angående samma fråga som kan ingå i 
förordningen om integritet och 
elektronisk kommunikation (som för 
närvarande diskuteras), som är det 
lämpligaste lagstiftningsverktyget.

Or. en

Ändringsförslag 265
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Med tanke på komplexiteten hos de 
system som används och de systemrisker 
de utgör för samhället bör mycket stora 
onlineplattformar utse 
regelefterlevnadsansvariga, som bör ha de 
kvalifikationer som krävs för att genomföra 
åtgärderna och övervaka efterlevnaden av 
denna förordning inom plattformens 
organisation. Mycket stora 
onlineplattformar bör säkerställa att den 
regelefterlevnadsansvariga på ett korrekt 
sätt och i god tid involveras i alla frågor 
som rör denna förordning. Med tanke på de 

(65) Med tanke på komplexiteten hos de 
system som används och de systemrisker 
de utgör för samhället och ekonomin bör 
mycket stora onlineplattformar utse 
regelefterlevnadsansvariga, som bör ha de 
kvalifikationer som krävs för att genomföra 
åtgärderna och övervaka efterlevnaden av 
denna förordning inom plattformens 
organisation. Mycket stora 
onlineplattformar bör säkerställa att den 
regelefterlevnadsansvariga på ett korrekt 
sätt och i god tid involveras i alla frågor 
som rör denna förordning. Med tanke på de 
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ytterligare risker som är förknippade med 
deras verksamhet och med hänsyn till deras 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör de andra transparenskraven 
i denna förordning kompletteras med 
ytterligare transparenskrav som är särskilt 
tillämpliga på mycket stora 
onlineplattformar, särskilt för att rapportera 
om de riskbedömningar som gjorts och 
efterföljande åtgärder som beslutats i 
enlighet med denna förordning.

ytterligare risker som är förknippade med 
deras verksamhet och med hänsyn till deras 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör de andra transparenskraven 
i denna förordning kompletteras med 
ytterligare transparenskrav som är särskilt 
tillämpliga på mycket stora 
onlineplattformar, särskilt för att rapportera 
om de riskbedömningar som gjorts och 
efterföljande åtgärder som beslutats i 
enlighet med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 266
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att underlätta en effektiv och 
konsekvent tillämpning av de skyldigheter 
i denna förordning som kan kräva 
genomförande med hjälp av tekniska 
medel är det viktigt att främja frivilliga 
branschstandarder som omfattar vissa 
tekniska förfaranden, där branschen kan 
bidra till att utveckla standardiserade 
metoder för att efterleva denna 
förordning, till exempel genom att tillåta 
inlämning av anmälningar, inbegripet 
genom gränssnitt för 
tillämpningsprogram, eller som gäller 
interoperabiliteten mellan datakataloger 
för annonser. Sådana standarder skulle 
särskilt kunna vara användbara för 
relativt små leverantörer av 
förmedlingstjänster. Standarderna skulle 
kunna skilja mellan olika typer av olagligt 
innehåll eller olika typer av 
förmedlingstjänster, beroende på vad som 
är lämpligt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 267
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) För att underlätta en effektiv och 
konsekvent tillämpning av de skyldigheter 
i denna förordning som kan kräva 
genomförande med hjälp av tekniska medel 
är det viktigt att främja frivilliga 
branschstandarder som omfattar vissa 
tekniska förfaranden, där branschen kan 
bidra till att utveckla standardiserade 
metoder för att efterleva denna förordning, 
till exempel genom att tillåta inlämning av 
anmälningar, inbegripet genom gränssnitt 
för tillämpningsprogram, eller som gäller 
interoperabiliteten mellan datakataloger för 
annonser. Sådana standarder skulle särskilt 
kunna vara användbara för relativt små 
leverantörer av förmedlingstjänster. 
Standarderna skulle kunna skilja mellan 
olika typer av olagligt innehåll eller olika 
typer av förmedlingstjänster, beroende på 
vad som är lämpligt.

(66) För att underlätta en effektiv och 
konsekvent tillämpning av de skyldigheter 
i denna förordning som kan kräva 
genomförande med hjälp av tekniska medel 
är det viktigt att främja frivilliga 
branschstandarder som omfattar vissa 
tekniska förfaranden, där branschen kan 
bidra till att utveckla standardiserade 
metoder för att efterleva denna förordning, 
till exempel genom att tillåta inlämning av 
anmälningar, inbegripet genom gränssnitt 
för tillämpningsprogram, eller som gäller 
interoperabiliteten för värdplattformar för 
innehåll eller interoperabiliteten mellan 
datakataloger för annonser. Sådana 
standarder skulle särskilt kunna vara 
användbara för relativt små leverantörer av 
förmedlingstjänster. Standarderna skulle 
kunna skilja mellan olika typer av olagligt 
innehåll eller olika typer av 
förmedlingstjänster, beroende på vad som 
är lämpligt.

Or. ro

Ändringsförslag 268
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Kommissionen och nämnden bör 
uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder för att bidra till 
tillämpningen av denna förordning. 

utgår



PE696.545v01-00 120/145 AM\1238658SV.docx

SV

Genomförandet av uppförandekoder bör 
vara mätbart och omfattas av offentlig 
tillsyn, men detta bör inte påverka sådana 
uppförandekoders frivilliga karaktär och 
berörda parters frihet att besluta om de 
ska delta. Under vissa omständigheter är 
det viktigt att mycket stora 
onlineplattformar samarbetar vid 
utarbetandet av och följer särskilda 
uppförandekoder. Ingenting i denna 
förordning hindrar andra 
tjänsteleverantörer från att följa samma 
standarder för tillbörlig aktsamhet, anta 
bästa praxis och dra nytta av den 
vägledning som tillhandahålls av 
kommissionen och nämnden genom att 
följa samma uppförandekoder.

Or. en

Ändringsförslag 269
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Kommissionen och nämnden bör 
uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder för att bidra till 
tillämpningen av denna förordning. 
Genomförandet av uppförandekoder bör 
vara mätbart och omfattas av offentlig 
tillsyn, men detta bör inte påverka sådana 
uppförandekoders frivilliga karaktär och 
berörda parters frihet att besluta om de ska 
delta. Under vissa omständigheter är det 
viktigt att mycket stora onlineplattformar 
samarbetar vid utarbetandet av och följer 
särskilda uppförandekoder. Ingenting i 
denna förordning hindrar andra 
tjänsteleverantörer från att följa samma 
standarder för tillbörlig aktsamhet, anta 
bästa praxis och dra nytta av den 
vägledning som tillhandahålls av 
kommissionen och nämnden genom att 

(67) Kommissionen och nämnden bör 
uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder för att bidra till 
tillämpningen av denna förordning. 
Genomförandet av uppförandekoder bör 
vara mätbart och omfattas av offentlig 
tillsyn, men detta bör inte påverka sådana 
uppförandekoders frivilliga karaktär och 
berörda parters frihet att besluta om de ska 
delta. Ingenting i denna förordning hindrar 
andra tjänsteleverantörer från att följa 
samma standarder för tillbörlig aktsamhet, 
anta bästa praxis och dra nytta av den 
vägledning som tillhandahålls av 
kommissionen och nämnden genom att 
följa samma uppförandekoder.
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följa samma uppförandekoder.

Or. en

Ändringsförslag 270
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och 
demokratin, såsom desinformation eller 
manipulativ och otillbörlig verksamhet. 
Detta inbegriper samordnade insatser som 
syftar till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa 
falsk eller vilseledande information, 
ibland i syfte att uppnå ekonomisk 
vinning, vilket är särskilt skadligt för 
sårbara tjänstemottagare, såsom barn. 
När det gäller sådana områden kan en 
mycket stor onlineplattforms anslutning 
till och efterlevnad av en viss 
uppförandekod betraktas som en lämplig 
riskreducerande åtgärd. En 
onlineplattforms vägran utan tillräckliga 
förklaringar att på kommissionens 
inbjudan delta i tillämpningen av en 
sådan uppförandekod skulle i 
förekommande fall kunna beaktas vid 
fastställandet av huruvida 
onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 271
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och 
demokratin, såsom desinformation eller 
manipulativ och otillbörlig verksamhet. 
Detta inbegriper samordnade insatser som 
syftar till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa 
falsk eller vilseledande information, 
ibland i syfte att uppnå ekonomisk 
vinning, vilket är särskilt skadligt för 
sårbara tjänstemottagare, såsom barn. 
När det gäller sådana områden kan en 
mycket stor onlineplattforms anslutning 
till och efterlevnad av en viss 
uppförandekod betraktas som en lämplig 
riskreducerande åtgärd. En 
onlineplattforms vägran utan tillräckliga 
förklaringar att på kommissionens 
inbjudan delta i tillämpningen av en 
sådan uppförandekod skulle i 
förekommande fall kunna beaktas vid 
fastställandet av huruvida 
onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 272
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och demokratin, 
såsom desinformation eller manipulativ 
och otillbörlig verksamhet. Detta 
inbegriper samordnade insatser som syftar 
till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa falsk 
eller vilseledande information, ibland i 
syfte att uppnå ekonomisk vinning, vilket 
är särskilt skadligt för sårbara 
tjänstemottagare, såsom barn. När det 
gäller sådana områden kan en mycket stor 
onlineplattforms anslutning till och 
efterlevnad av en viss uppförandekod 
betraktas som en lämplig riskreducerande 
åtgärd. En onlineplattforms vägran utan 
tillräckliga förklaringar att på 
kommissionens inbjudan delta i 
tillämpningen av en sådan uppförandekod 
skulle i förekommande fall kunna beaktas 
vid fastställandet av huruvida 
onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället, ekonomin och 
demokratin, såsom desinformation eller 
manipulativ och otillbörlig verksamhet. 
Detta inbegriper samordnade insatser som 
syftar till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa falsk 
eller vilseledande information, ibland i 
syfte att uppnå ekonomisk vinning, vilket 
ur ett mikroekonomiskt perspektiv är 
särskilt skadligt för sårbara 
tjänstemottagare, såsom barn, men som 
också kan hämma konkurrensaspekten på 
marknaden. När det gäller sådana områden 
kan en mycket stor onlineplattforms 
anslutning till och efterlevnad av en viss 
uppförandekod betraktas som en lämplig 
riskreducerande åtgärd. En 
onlineplattforms vägran utan tillräckliga 
förklaringar att på kommissionens inbjudan 
delta i tillämpningen av en sådan 
uppförandekod skulle i förekommande fall 
kunna beaktas vid fastställandet av 
huruvida onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och demokratin, 
såsom desinformation eller manipulativ 
och otillbörlig verksamhet. Detta 
inbegriper samordnade insatser som syftar 
till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa falsk 
eller vilseledande information, ibland i 
syfte att uppnå ekonomisk vinning, vilket 
är särskilt skadligt för sårbara 
tjänstemottagare, såsom barn. När det 
gäller sådana områden kan en mycket stor 
onlineplattforms anslutning till och 
efterlevnad av en viss uppförandekod 
betraktas som en lämplig riskreducerande 
åtgärd. En onlineplattforms vägran utan 
tillräckliga förklaringar att på 
kommissionens inbjudan delta i 
tillämpningen av en sådan uppförandekod 
skulle i förekommande fall kunna beaktas 
vid fastställandet av huruvida 
onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll, till exempel 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp på barn eller terroristinnehåll, 
kan uppnås genom själv- och 
samregleringsavtal. Något annat som bör 
övervägas är de möjliga negativa 
effekterna av systemrisker för samhället 
och demokratin, såsom desinformation 
eller manipulativ och otillbörlig 
verksamhet. Detta inbegriper samordnade 
insatser som syftar till att utöka 
information, inbegripet desinformation, 
såsom användning av bottar eller falska 
konton för att skapa falsk eller vilseledande 
information, ibland i syfte att uppnå 
ekonomisk vinning, vilket är särskilt 
skadligt för sårbara tjänstemottagare, 
såsom barn. När det gäller sådana områden 
kan en mycket stor onlineplattforms 
anslutning till och efterlevnad av en viss 
uppförandekod betraktas som en lämplig 
riskreducerande åtgärd. En 
onlineplattforms vägran utan tillräckliga 
förklaringar att på kommissionens inbjudan 
delta i tillämpningen av en sådan 
uppförandekod skulle i förekommande fall 
kunna beaktas vid fastställandet av 
huruvida onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 274
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José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Bestämmelserna om 
uppförandekoder i denna förordning 
skulle kunna ligga till grund för redan 
etablerade självreglerande insatser på 
unionsnivå, inbegripet 
produktsäkerhetslöftet för 
näthandelsplatser, samförståndsavtalet 
mot förfalskade varor, uppförandekoden 
för att motverka olaglig hatpropaganda 
samt uppförandekoden om 
desinformation. Kommissionen kommer 
att utfärda riktlinjer för att stärka 
uppförandekoden om desinformation i 
enlighet med den europeiska 
handlingsplanen för demokrati.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 275
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Bestämmelserna om 
uppförandekoder i denna förordning skulle 
kunna ligga till grund för redan etablerade 
självreglerande insatser på unionsnivå, 
inbegripet produktsäkerhetslöftet för 
näthandelsplatser, samförståndsavtalet mot 
förfalskade varor, uppförandekoden för att 
motverka olaglig hatpropaganda samt 
uppförandekoden om desinformation. 
Kommissionen kommer att utfärda 
riktlinjer för att stärka uppförandekoden 
om desinformation i enlighet med den 
europeiska handlingsplanen för 
demokrati.

(69) Bestämmelserna om 
uppförandekoder i denna förordning skulle 
kunna ligga till grund för redan etablerade 
självreglerande insatser på unionsnivå, 
inbegripet produktsäkerhetslöftet för 
näthandelsplatser, samförståndsavtalet mot 
förfalskade varor, uppförandekoden för att 
motverka olaglig hatpropaganda samt 
uppförandekoden om desinformation.
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Or. en

Ändringsförslag 276
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Vid extraordinära omständigheter 
som påverkar den allmänna säkerheten 
eller folkhälsan kan kommissionen inleda 
utarbetandet av krisprotokoll för att 
samordna snabba, kollektiva och 
gränsöverskridande insatser i onlinemiljön. 
Extraordinära omständigheter kan betyda 
oförutsebara händelser, såsom 
jordbävningar, orkaner, pandemier och 
andra allvarliga gränsöverskridande hot 
mot folkhälsan samt krig och 
terroristhandlingar, där onlineplattformar 
till exempel kan missbrukas för att snabbt 
sprida olagligt innehåll eller 
desinformation eller där det är nödvändigt 
att snabbt sprida tillförlitlig information. 
Med tanke på den viktiga roll som mycket 
stora onlineplattformar spelar när det gäller 
att sprida information i våra samhällen och 
över gränserna bör sådana plattformar 
uppmuntras till att utarbeta och tillämpa 
specifika krisprotokoll. Sådana 
krisprotokoll bör endast aktiveras under en 
begränsad tidsperiod och de åtgärder som 
antas bör också begränsas till vad som är 
absolut nödvändigt för att hantera de 
extraordinära omständigheterna. Dessa 
åtgärder bör vara förenliga med denna 
förordning och bör inte innebära en allmän 
skyldighet för de deltagande mycket stora 
onlineplattformarna att övervaka den 
information som de överför eller lagrar, 
eller att aktivt söka efter fakta eller 
omständigheter som tyder på olagligt 
innehåll.

(71) Vid extraordinära omständigheter 
som påverkar den allmänna säkerheten, 
ekonomin i en eller flera medlemsstater 
eller folkhälsan kan kommissionen inleda 
utarbetandet av krisprotokoll för att 
samordna snabba, kollektiva och 
gränsöverskridande insatser i onlinemiljön. 
Extraordinära omständigheter kan betyda 
oförutsebara händelser, såsom 
jordbävningar, orkaner, pandemier och 
andra allvarliga gränsöverskridande hot 
mot folkhälsan samt krig och 
terroristhandlingar, där onlineplattformar 
till exempel kan missbrukas för att snabbt 
sprida olagligt innehåll eller 
desinformation eller där det är nödvändigt 
att snabbt sprida tillförlitlig information. 
Med tanke på den viktiga roll som mycket 
stora onlineplattformar spelar när det gäller 
att sprida information i våra samhällen och 
över gränserna bör sådana plattformar 
uppmuntras till att utarbeta och tillämpa 
specifika krisprotokoll. Sådana 
krisprotokoll bör endast aktiveras under en 
begränsad tidsperiod och de åtgärder som 
antas bör också begränsas till vad som är 
absolut nödvändigt för att hantera de 
extraordinära omständigheterna. Dessa 
åtgärder bör vara förenliga med denna 
förordning och bör inte innebära en allmän 
skyldighet för de deltagande mycket stora 
onlineplattformarna att övervaka den 
information som de överför eller lagrar, 
eller att aktivt söka efter fakta eller 
omständigheter som tyder på olagligt 
innehåll.
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Or. en

Ändringsförslag 277
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Vid extraordinära omständigheter 
som påverkar den allmänna säkerheten 
eller folkhälsan kan kommissionen inleda 
utarbetandet av krisprotokoll för att 
samordna snabba, kollektiva och 
gränsöverskridande insatser i onlinemiljön. 
Extraordinära omständigheter kan betyda 
oförutsebara händelser, såsom 
jordbävningar, orkaner, pandemier och 
andra allvarliga gränsöverskridande hot 
mot folkhälsan samt krig och 
terroristhandlingar, där onlineplattformar 
till exempel kan missbrukas för att snabbt 
sprida olagligt innehåll eller 
desinformation eller där det är nödvändigt 
att snabbt sprida tillförlitlig information. 
Med tanke på den viktiga roll som mycket 
stora onlineplattformar spelar när det gäller 
att sprida information i våra samhällen och 
över gränserna bör sådana plattformar 
uppmuntras till att utarbeta och tillämpa 
specifika krisprotokoll. Sådana 
krisprotokoll bör endast aktiveras under en 
begränsad tidsperiod och de åtgärder som 
antas bör också begränsas till vad som är 
absolut nödvändigt för att hantera de 
extraordinära omständigheterna. Dessa 
åtgärder bör vara förenliga med denna 
förordning och bör inte innebära en allmän 
skyldighet för de deltagande mycket stora 
onlineplattformarna att övervaka den 
information som de överför eller lagrar, 
eller att aktivt söka efter fakta eller 
omständigheter som tyder på olagligt 
innehåll.

(71) Vid extraordinära omständigheter 
som påverkar den allmänna säkerheten 
eller folkhälsan kan tjänsteleverantörer 
inleda utarbetandet av krisprotokoll för att 
samordna snabba, kollektiva och 
gränsöverskridande insatser i onlinemiljön. 
Extraordinära omständigheter kan betyda 
oförutsebara händelser, såsom 
jordbävningar, pandemier och andra 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
folkhälsan samt krig och 
terroristhandlingar, där onlineplattformar 
till exempel kan missbrukas för att snabbt 
sprida olagligt innehåll eller 
desinformation eller där det är nödvändigt 
att snabbt sprida tillförlitlig information. 
Med tanke på den viktiga roll som mycket 
stora onlineplattformar spelar när det gäller 
att sprida information i våra samhällen och 
över gränserna bör sådana plattformar 
uppmuntras till att utarbeta och tillämpa 
specifika krisprotokoll. Sådana 
krisprotokoll bör endast aktiveras under en 
begränsad tidsperiod och de åtgärder som 
antas bör också begränsas till vad som är 
absolut nödvändigt för att hantera de 
extraordinära omständigheterna. Dessa 
åtgärder bör vara förenliga med denna 
förordning och bör inte innebära en allmän 
skyldighet för de deltagande mycket stora 
onlineplattformarna att övervaka den 
information som de överför eller lagrar, 
eller att aktivt söka efter fakta eller 
omständigheter som tyder på olagligt 
innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) ”Icke-bindande” instrument, 
såsom uppförandekoder och krisprotokoll, 
kan utgöra en risk för de grundläggande 
rättigheterna eftersom de, till skillnad 
från lagstiftning, inte omfattas av 
demokratisk kontroll och deras 
efterlevnad av de grundläggande 
rättigheterna inte omfattas av 
domstolskontroll. För att öka 
ansvarigheten, deltagandet och 
öppenheten behövs förfarandegarantier 
för utarbetande av uppförandekoder och 
krisprotokoll.

Or. en

Ändringsförslag 279
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Uppgiften att säkerställa adekvat 
tillsyn och efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning bör i 
princip tilldelas medlemsstaterna. För detta 
ändamål bör de utse minst en myndighet 
med uppgift att tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av denna förordning. 
Medlemsstaterna bör dock kunna anförtro 
mer än en behörig myndighet särskilda 
uppgifter och befogenheter för tillsyn eller 
efterlevnadskontroll när det gäller 
tillämpningen av denna förordning, till 
exempel för specifika sektorer, såsom 

(72) Uppgiften att säkerställa adekvat 
tillsyn och efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i denna förordning bör i 
princip tilldelas medlemsstaterna, med 
möjlighet till kontroll på europeisk nivå 
för en harmoniserad efterlevnad av 
lagstiftningen. För detta ändamål bör de 
utse minst en myndighet med uppgift att 
tillämpa och kontrollera efterlevnaden av 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
dock kunna anförtro mer än en behörig 
myndighet särskilda uppgifter och 
befogenheter för tillsyn eller 
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tillsynsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation, tillsynsmyndigheter för 
medier eller 
konsumentskyddsmyndigheter, som 
återspeglar deras nationella 
konstitutionella, organisatoriska och 
administrativa struktur.

efterlevnadskontroll när det gäller 
tillämpningen av denna förordning, till 
exempel för specifika sektorer, såsom 
tillsynsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation, tillsynsmyndigheter för 
medier eller 
konsumentskyddsmyndigheter, som 
återspeglar deras nationella 
konstitutionella, organisatoriska och 
administrativa struktur.

Or. ro

Ändringsförslag 280
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 73a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73a) Med tanke på de berörda 
tjänsternas gränsöverskridande karaktär 
och det övergripande spektrum av 
skyldigheter som införs genom denna 
förordning måste 
ursprungslandsprincipen anpassas för att 
dela bördan och undvika en risk för att 
vissa myndigheter inte kan utföra sina 
uppgifter. Ett sådant samarbete skulle 
möjliggöra lämpligt beaktande av 
nationella särdrag som avser regleringen 
av innehållet, samtidigt som respekt för 
EU-rätten beaktas, nämligen avseende 
grundläggande rättigheter och rättsstaten. 
Befogenheter att ingripa tillkommer de 
behöriga myndigheterna i 
destinationslandet.

Or. en

Ändringsförslag 281
Victor Negrescu

Förslag till förordning
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Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) Med tanke på att digitala tjänster 
kan användas felaktigt som verktyg för att 
kränka de mänskliga rättigheterna genom 
censur, övervakning, obehörig åtkomst till 
enheter, avlyssning och spårning och 
lokalisering av data och personer, skulle 
kommissionen kunna spela en nyckelroll i 
genomförandet av studier som övervakar, 
observerar och analyserar effekterna av 
onlinetjänster på de grundläggande 
mänskliga rättigheterna i enlighet med 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och i enlighet med unionens 
värden.

Or. ro

Ändringsförslag 282
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Medlemsstaterna bör ge 
samordnaren för digitala tjänster och alla 
andra behöriga myndigheter som utsetts 
enligt denna förordning tillräckliga 
befogenheter och resurser för att säkerställa 
en effektiv undersökning och 
efterlevnadskontroll. Samordnarna för 
digitala tjänster bör i synnerhet kunna söka 
efter och inhämta information som finns på 
dess territorium, även i samband med 
gemensamma undersökningar, med 
vederbörlig hänsyn till att tillsyns- och 
efterlevnadsåtgärder som gäller en 
leverantör under en annan medlemsstats 
jurisdiktion bör antas av samordnaren för 
digitala tjänster i den andra medlemsstaten, 
i tillämpliga fall i enlighet med 
förfarandena för gränsöverskridande 

(77) Medlemsstaterna bör ge 
samordnaren för digitala tjänster och alla 
andra behöriga myndigheter som utsetts 
enligt denna förordning tillräckliga 
befogenheter, mänskliga resurser och 
ekonomiska resurser för att säkerställa en 
effektiv undersökning och 
efterlevnadskontroll. Samordnarna för 
digitala tjänster bör i synnerhet kunna söka 
efter och inhämta information som finns på 
dess territorium, även i samband med 
gemensamma undersökningar, med 
vederbörlig hänsyn till att tillsyns- och 
efterlevnadsåtgärder som gäller en 
leverantör under en annan medlemsstats 
jurisdiktion bör antas av samordnaren för 
digitala tjänster i den andra medlemsstaten, 
i tillämpliga fall i enlighet med 
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samarbete. förfarandena för gränsöverskridande 
samarbete. Dessutom bör samordnaren för 
digitala tjänster i varje medlemsstat 
upprätta en strukturerad 
arbetsförbindelse med de nationella 
konkurrensmyndigheterna och de 
finansiella tillsynsmyndigheter som 
arbetar på deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 283
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Medlemsstaterna bör i sin 
nationella lagstiftning, i enlighet med 
unionsrätten och i synnerhet denna 
förordning och stadgan, fastställa 
detaljerade villkor och gränser för när 
deras samordnare för digitala tjänster 
utövar sina befogenheter att göra 
utredningar och efterlevnadskontroller och, 
i förekommande fall, andra behöriga 
myndigheter enligt denna förordning.

(78) Medlemsstaterna bör i sin 
nationella lagstiftning, i enlighet med 
unionsrätten och i synnerhet denna 
förordning och stadgan, fastställa 
detaljerade villkor och gränser för när 
deras samordnare för digitala tjänster 
utövar sina befogenheter att göra 
utredningar och efterlevnadskontroller och, 
i förekommande fall, andra behöriga 
myndigheter, samt återverkningar om 
dessa överträds, enligt denna förordning.

Or. ro

Ändringsförslag 284
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Med tanke på de särskilda 
utmaningar som kan uppstå när det gäller 
att bedöma och säkerställa efterlevnaden 
för en mycket stor onlineplattform, till 

(87) Med tanke på de särskilda 
utmaningar som kan uppstå när det gäller 
att bedöma och säkerställa efterlevnaden 
för en mycket stor onlineplattform, till 
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exempel när det gäller omfattningen eller 
komplexiteten hos en misstänkt 
överträdelse eller behovet av särskild 
sakkunskap eller förmåga på unionsnivå, 
bör samordnarna för digitala tjänster ha 
möjlighet att på frivillig basis begära att 
kommissionen ingriper och utövar sina 
undersöknings- och tillsynsbefogenheter 
enligt denna förordning.

exempel när det gäller omfattningen eller 
komplexiteten hos en misstänkt 
överträdelse eller behovet av särskild 
sakkunskap eller förmåga på unionsnivå, 
bör samordnarna för digitala tjänster ha 
möjlighet att på frivillig basis begära 
bistånd från kommissionen eller på annat 
sätt be att kommissionen ingriper och 
utövar sina undersöknings- och 
tillsynsbefogenheter enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 285
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att säkerställa en konsekvent 
tillämpning av denna förordning är det 
nödvändigt att inrätta en oberoende 
rådgivande grupp på unionsnivå, som bör 
stödja kommissionen och bidra till 
samordningen av de åtgärder som utförs 
av samordnarna för digitala tjänster. 
Denna rådgivande grupp, som kallas 
europeiska nämnden för digitala tjänster 
(nedan kallad nämnden), bör bestå av 
samordnarna för digitala tjänster, utan att 
det påverkar möjligheten för 
samordnarna för digitala tjänster att 
bjuda in till sina möten eller utse 
tillfälliga delegater från andra behöriga 
myndigheter som anförtrotts särskilda 
uppgifter enligt denna förordning, om 
detta krävs enligt deras nationella 
fördelning av uppgifter och befogenheter. 
Om flera deltagare från en medlemsstat 
deltar bör rösträtten begränsas till en 
företrädare per medlemsstat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 286
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) Nämnden bör bidra till att uppnå 
ett gemensamt unionsperspektiv på en 
konsekvent tillämpning av denna 
förordning och samarbete mellan 
behöriga myndigheter, bland annat 
genom att ge råd till kommissionen och 
samordnarna för digitala tjänster om 
lämpliga undersökningsåtgärder och 
åtgärder för efterlevnadskontroll, särskilt 
gentemot mycket stora onlineplattformar. 
Nämnden bör också bidra till 
utarbetandet av relevanta mallar och 
uppförandekoder och analysera 
framväxande allmänna trender för 
utvecklingen av digitala tjänster inom 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 287
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) För detta ändamål bör nämnden 
kunna anta yttranden, begäranden och 
rekommendationer riktade till 
samordnare för digitala tjänster eller 
andra behöriga nationella myndigheter. 
Även om dessa inte är rättsligt bindande 
bör ett beslut om att avvika från dem 
motiveras ordentligt och kan komma att 
beaktas av kommissionen vid 
bedömningen av den berörda 

utgår
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medlemsstatens efterlevnad av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 288
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) Nämnden bör sammanföra 
företrädare för samordnarna för digitala 
tjänster och eventuella andra behöriga 
myndigheter under kommissionens 
ordförandeskap, i syfte att säkerställa en 
bedömning av de frågor som läggs fram 
för den i en fullständigt europeisk 
dimension. Med tanke på eventuella 
övergripande inslag som kan vara 
relevanta för andra regelverk på 
unionsnivå bör nämnden tillåtas att 
samarbeta med andra organ, kontor, 
byråer och rådgivande grupper inom 
unionen, beroende på vad som krävs för 
att nämnden ska kunna utföra sina 
uppgifter, med ansvar på områden såsom 
jämställdhet, inbegripet jämställdhet 
mellan kvinnor och män, icke-
diskriminering, dataskydd, elektronisk 
kommunikation, audiovisuella tjänster, 
konsumentskydd eller upptäckt och 
undersökning av bedrägerier som rör 
tullar som riktar sig mot EU:s budget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 289
Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 91
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) Nämnden bör sammanföra 
företrädare för samordnarna för digitala 
tjänster och eventuella andra behöriga 
myndigheter under kommissionens 
ordförandeskap, i syfte att säkerställa en 
bedömning av de frågor som läggs fram för 
den i en fullständigt europeisk dimension. 
Med tanke på eventuella övergripande 
inslag som kan vara relevanta för andra 
regelverk på unionsnivå bör nämnden 
tillåtas att samarbeta med andra organ, 
kontor, byråer och rådgivande grupper 
inom unionen, beroende på vad som krävs 
för att nämnden ska kunna utföra sina 
uppgifter, med ansvar på områden såsom 
jämställdhet, inbegripet jämställdhet 
mellan kvinnor och män, icke-
diskriminering, dataskydd, elektronisk 
kommunikation, audiovisuella tjänster, 
konsumentskydd eller upptäckt och 
undersökning av bedrägerier som rör tullar 
som riktar sig mot EU:s budget.

(91) Nämnden bör sammanföra 
företrädare för samordnarna för digitala 
tjänster och eventuella andra behöriga 
myndigheter under kommissionens 
ordförandeskap, i syfte att säkerställa en 
bedömning av de frågor som läggs fram för 
den i en fullständigt europeisk dimension. 
Med tanke på eventuella övergripande 
inslag som kan vara relevanta för andra 
regelverk på unionsnivå bör nämnden 
samarbeta med andra organ, kontor, byråer 
och rådgivande grupper inom unionen, 
beroende på vad som krävs för att nämnden 
ska kunna utföra sina uppgifter, med 
ansvar på områden såsom jämställdhet, 
inbegripet jämställdhet mellan kvinnor och 
män, icke-diskriminering, skydd av 
personuppgifter, elektronisk 
kommunikation, audiovisuella tjänster, 
immateriella rättigheter, skydd av 
privatlivet, konsumentskydd eller upptäckt 
och undersökning av bedrägerier som rör 
tullar som riktar sig mot EU:s budget.

Or. ro

Ändringsförslag 290
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) Nämnden bör sammanföra 
företrädare för samordnarna för digitala 
tjänster och eventuella andra behöriga 
myndigheter under kommissionens 
ordförandeskap, i syfte att säkerställa en 
bedömning av de frågor som läggs fram för 
den i en fullständigt europeisk dimension. 
Med tanke på eventuella övergripande 
inslag som kan vara relevanta för andra 
regelverk på unionsnivå bör nämnden 
tillåtas att samarbeta med andra organ, 

(91) Nämnden bör sammanföra 
företrädare för samordnarna för digitala 
tjänster och eventuella andra behöriga 
myndigheter under kommissionens 
ordförandeskap, i syfte att säkerställa en 
noggrann bedömning av de frågor som 
läggs fram för den. Med tanke på 
eventuella övergripande inslag som kan 
vara relevanta för andra regelverk på 
unionsnivå bör nämnden tillåtas att 
samarbeta med andra organ, kontor, byråer 
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kontor, byråer och rådgivande grupper 
inom unionen, beroende på vad som krävs 
för att nämnden ska kunna utföra sina 
uppgifter, med ansvar på områden såsom 
jämställdhet, inbegripet jämställdhet 
mellan kvinnor och män, icke-
diskriminering, dataskydd, elektronisk 
kommunikation, audiovisuella tjänster, 
konsumentskydd eller upptäckt och 
undersökning av bedrägerier som rör tullar 
som riktar sig mot EU:s budget.

och rådgivande grupper inom unionen, 
beroende på vad som krävs för att nämnden 
ska kunna utföra sina uppgifter, med 
ansvar på områden såsom jämställdhet, 
inbegripet jämställdhet mellan kvinnor och 
män, icke-diskriminering, dataskydd, 
elektronisk kommunikation, audiovisuella 
tjänster, konsumentskydd eller upptäckt 
och undersökning av bedrägerier som rör 
tullar som riktar sig mot EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 291
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 92

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(92) Kommissionen bör genom rollen 
som ordförande delta i nämndens 
verksamhet utan rösträtt. Genom 
ordföranden bör kommissionen se till att 
dagordningen för mötena fastställs enligt 
begäranden från styrelsens ledamöter i 
enlighet med arbetsordningen och i 
överensstämmelse med nämndens 
uppgifter enligt denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) Med tanke på behovet av att 
säkerställa stöd för nämndens verksamhet 
bör nämnden kunna förlita sig på 

utgår
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kommissionens och de behöriga 
nationella myndigheternas sakkunskap 
och personalresurser. De särskilda 
operativa arrangemangen som rör 
nämndens interna verksamhet bör 
specificeras närmare i nämndens 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 293
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Skäl 93a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93a) Sektorn för digitala tjänster är 
dock en sektor som utvecklas snabbt, där 
EU inte har råd med lagstiftning som 
släpar efter tekniska och operativa 
innovationer. Förvaltningsstrukturer bör 
fortsätta att vara ändamålsenliga, flexibla 
och transparenta. Samtidigt som de 
säkerställer ansvarsskyldighet för 
aktörerna inom sektorn måste de själva 
förbli ansvariga. Regleringsstrukturer 
som gör att en och samma institution ges 
sådana befogenheter att den kan fungera 
som åklagare, jury och domare eller 
förefalla vara en sådan, skulle lätt kunna 
skapa problem med kontroller och 
motvikter och därmed ge upphov till fler 
rättstvister. Detta skulle också kunna vara 
mindre flexibelt när det gäller att hantera 
innovation. Nämnden bör därför under de 
första fem åren av denna förordnings 
ikraftträdande göra en fortlöpande 
bedömning av förvaltningsstrukturer som 
är relaterade till denna förordning och 
slutligen lämna rekommendationer om 
förbättringar, effektivisering och 
konsolidering av effektiva kontroll- och 
motviktsmekanismer.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är kan deras 
underlåtenhet att uppfylla de särskilda 
skyldigheter som är tillämpliga på dem, 
med hänsyn till deras räckvidd och 
inverkan, påverka ett stort antal 
tjänstemottagare i olika medlemsstater och 
orsaka stora samhälleliga skador, samtidigt 
som sådana underlåtenheter också kan vara 
särskilt komplexa att identifiera och 
hantera.

(94) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är kan deras 
underlåtenhet att uppfylla de särskilda 
skyldigheter som är tillämpliga på dem, 
med hänsyn till deras räckvidd och 
inverkan, påverka ett stort antal 
tjänstemottagare i olika medlemsstater och 
orsaka stora samhälleliga och ekonomiska 
skador, samtidigt som sådana 
underlåtenheter också kan vara särskilt 
komplexa att identifiera och hantera.

Or. en

Ändringsförslag 295
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Skäl 95

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(95) För att ta itu med dessa 
allmänintressen är det därför nödvändigt 
att föreskriva ett gemensamt system för 
förstärkt tillsyn och efterlevnadskontroll 
på unionsnivå. När en överträdelse av 
någon av de bestämmelser som endast 
gäller mycket stora onlineplattformar har 
konstaterats, till exempel efter enskilda 
eller gemensamma undersökningar, 
revisioner eller klagomål, bör 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet, på eget initiativ eller i 
enlighet nämndens råd, övervaka alla 
efterföljande åtgärder som vidtas av den 
mycket stora onlineplattformen i enlighet 

utgår
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med dess handlingsplan. Denna 
samordnare för digitala tjänster bör vid 
behov kunna begära ytterligare en 
särskild revision, på frivillig basis, för att 
fastställa om dessa åtgärder är tillräckliga 
för att komma till rätta med överträdelsen. 
I slutet av detta förfarande bör 
samordnaren underrätta nämnden, 
kommissionen och den berörda 
plattformen om sina synpunkter på 
huruvida plattformen åtgärdat 
överträdelsen och särskilt beskriva hur 
plattformen har agerat och sin bedömning 
av eventuella åtgärder som vidtagits. 
Samordnaren för digitala tjänster bör 
utföra sin uppgift inom ramen för detta 
gemensamma system utan dröjsmål och 
med största möjliga beaktande av 
nämndens yttranden och andra råd.

Or. en

Ändringsförslag 296
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Kommissionen bör ha friheten att 
besluta huruvida den vill ingripa i sådana 
situationer där den har befogenhet att 
göra detta enligt denna förordning. När 
kommissionen har inlett förfarandet bör de 
berörda samordnarna för digitala tjänster 
hindras från att utöva sina 
undersökningsbefogenheter och 
befogenheter vad gäller 
efterlevnadskontroll med avseende på den 
berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, i syfte att undvika dubbelarbete, 
inkonsekvenser och risker med avseende 
på principen ne bis in idem. Av 
effektivitetsskäl bör dock dessa 
samordnare för digitala tjänster inte hindras 
från att utöva sina befogenheter att 

(97) När kommissionen har inlett 
förfarandet bör de berörda samordnarna för 
digitala tjänster hindras från att utöva sina 
undersökningsbefogenheter och 
befogenheter vad gäller 
efterlevnadskontroll med avseende på den 
berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, i syfte att undvika dubbelarbete, 
inkonsekvenser och risker med avseende 
på principen ne bis in idem. Av 
effektivitetsskäl bör dock dessa 
samordnare för digitala tjänster inte hindras 
från att utöva sina befogenheter att 
antingen bistå kommissionen, på dess 
begäran vid utförandet av dess 
tillsynsuppgifter, eller i fråga om annat 
agerande, inbegripet agerande från samma 
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antingen bistå kommissionen, på dess 
begäran vid utförandet av dess 
tillsynsuppgifter, eller i fråga om annat 
agerande, inbegripet agerande från samma 
mycket stora onlineplattform som 
misstänks utgöra en ny överträdelse. Dessa 
samordnare för digitala tjänster, liksom 
nämnden och andra samordnare för digitala 
tjänster där så är relevant, bör förse 
kommissionen med all nödvändig 
information och hjälp så att den kan utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt, medan 
kommissionen å sin sida på lämpligt sätt 
bör hålla dessa aktörer informerade om hur 
kommissionen utövar sina befogenheter. I 
detta avseende bör kommissionen, när så är 
lämpligt, beakta alla relevanta 
bedömningar som utförts av nämnden eller 
de berörda samordnarna för digitala 
tjänster och alla relevanta bevis och all 
relevant information som samlats in av 
dem, utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter och ansvar att vid behov 
genomföra ytterligare undersökningar.

mycket stora onlineplattform som 
misstänks utgöra en ny överträdelse. Dessa 
samordnare för digitala tjänster, liksom 
nämnden och andra samordnare för digitala 
tjänster där så är relevant, bör förse 
kommissionen med all nödvändig 
information och hjälp så att den kan utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt, medan 
kommissionen å sin sida på lämpligt sätt 
bör hålla dessa aktörer informerade om hur 
kommissionen utövar sina befogenheter. I 
detta avseende bör kommissionen, när så är 
lämpligt, beakta alla relevanta 
bedömningar som utförts av nämnden eller 
de berörda samordnarna för digitala 
tjänster och alla relevanta bevis och all 
relevant information som samlats in av 
dem, utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter och ansvar att vid behov 
genomföra ytterligare undersökningar.

Or. en

Ändringsförslag 297
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Kommissionen bör ha friheten att 
besluta huruvida den vill ingripa i sådana 
situationer där den har befogenhet att göra 
detta enligt denna förordning. När 
kommissionen har inlett förfarandet bör de 
berörda samordnarna för digitala tjänster 
hindras från att utöva sina 
undersökningsbefogenheter och 
befogenheter vad gäller 
efterlevnadskontroll med avseende på den 
berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, i syfte att undvika dubbelarbete, 

(97) Kommissionen bör, på grundval av 
denna förordning och annan relevant 
EU-lagstiftning, ha friheten att besluta 
huruvida den ska ingripa i sådana 
situationer där den har befogenhet att göra 
detta enligt denna förordning. När 
kommissionen har inlett förfarandet bör de 
berörda samordnarna för digitala tjänster 
hindras från att utöva sina 
undersökningsbefogenheter och 
befogenheter vad gäller 
efterlevnadskontroll med avseende på den 
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inkonsekvenser och risker med avseende 
på principen ne bis in idem. Av 
effektivitetsskäl bör dock dessa 
samordnare för digitala tjänster inte hindras 
från att utöva sina befogenheter att 
antingen bistå kommissionen, på dess 
begäran vid utförandet av dess 
tillsynsuppgifter, eller i fråga om annat 
agerande, inbegripet agerande från samma 
mycket stora onlineplattform som 
misstänks utgöra en ny överträdelse. Dessa 
samordnare för digitala tjänster, liksom 
nämnden och andra samordnare för digitala 
tjänster där så är relevant, bör förse 
kommissionen med all nödvändig 
information och hjälp så att den kan utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt, medan 
kommissionen å sin sida på lämpligt sätt 
bör hålla dessa aktörer informerade om hur 
kommissionen utövar sina befogenheter. I 
detta avseende bör kommissionen, när så är 
lämpligt, beakta alla relevanta 
bedömningar som utförts av nämnden eller 
de berörda samordnarna för digitala 
tjänster och alla relevanta bevis och all 
relevant information som samlats in av 
dem, utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter och ansvar att vid behov 
genomföra ytterligare undersökningar.

berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, i syfte att undvika dubbelarbete, 
inkonsekvenser och risker med avseende 
på principen ne bis in idem. Av 
effektivitetsskäl bör dock dessa 
samordnare för digitala tjänster inte hindras 
från att utöva sina befogenheter att 
antingen bistå kommissionen, på dess 
begäran vid utförandet av dess 
tillsynsuppgifter, eller i fråga om annat 
agerande, inbegripet agerande från samma 
mycket stora onlineplattform som 
misstänks utgöra en ny överträdelse. Dessa 
samordnare för digitala tjänster, liksom 
nämnden och andra samordnare för digitala 
tjänster där så är relevant, bör förse 
kommissionen med all nödvändig 
information och hjälp så att den kan utföra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt, medan 
kommissionen å sin sida på lämpligt sätt 
bör hålla dessa aktörer informerade om hur 
kommissionen utövar sina befogenheter. I 
detta avseende bör kommissionen, när så är 
lämpligt, beakta alla relevanta 
bedömningar som utförts av nämnden eller 
de berörda samordnarna för digitala 
tjänster och alla relevanta bevis och all 
relevant information som samlats in av 
dem, utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter och ansvar att vid behov 
genomföra ytterligare undersökningar.

Or. en

Ändringsförslag 298
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Med tanke på både de särskilda 
utmaningar som kan uppstå när det gäller 
att säkerställa efterlevnad för mycket stora 
onlineplattformar och vikten av att göra 
detta på ett effektivt sätt, med tanke på 

(98) Med tanke på både de särskilda 
utmaningar som kan uppstå när det gäller 
att säkerställa efterlevnad för mycket stora 
onlineplattformar och vikten av att göra 
detta på ett effektivt sätt, med tanke på 
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deras storlek och inverkan och de skador 
de kan orsaka, bör kommissionen ha starka 
undersöknings- och tillsynsbefogenheter så 
att den kan undersöka, verkställa och 
övervaka vissa av bestämmelserna i denna 
förordning, med full respekt för 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
parternas rättigheter och intressen.

deras storlek och inverkan och de skador 
de kan orsaka, bör kommissionen ha 
undersöknings- och tillsynsbefogenheter så 
att den kan undersöka, verkställa och 
övervaka vissa av bestämmelserna i denna 
förordning, med full respekt för 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
parternas rättigheter och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 299
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Skäl 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(99) Kommissionen bör i synnerhet ha 
tillgång till alla relevanta handlingar och 
uppgifter som behövs för att inleda och 
genomföra undersökningar och för att 
övervaka efterlevnaden av de relevanta 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning, oavsett vem som innehar 
handlingarna, uppgifterna eller 
informationen i fråga, och oavsett form, 
format, lagringsmedium eller exakt var de 
lagras. Kommissionen bör direkt kunna 
kräva att den mycket stora 
onlineplattformen eller relevanta tredje 
parter, eller enskilda personer, 
tillhandahåller alla relevanta bevis och 
uppgifter. Dessutom bör kommissionen 
kunna begära all relevant information från 
alla offentliga myndigheter, organ eller 
byråer i medlemsstaten eller från fysiska 
eller juridiska personer för tillämpningen 
av denna förordning. Kommissionen bör 
ges befogenhet att kräva tillgång till och 
beskrivningar av databaser och algoritmer 
för relevanta personer, och att med deras 
samtycke intervjua personer som kan ha 
användbar information och att 
protokollföra de uttalanden som gjorts. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 

(99) För att inleda och genomföra 
undersökningar och för att övervaka 
efterlevnaden av de relevanta skyldigheter 
som fastställs i denna förordning bör 
kommissionen direkt kunna kräva att den 
mycket stora onlineplattformen eller 
relevanta tredje parter, eller enskilda 
personer, tillhandahåller alla relevanta 
bevis och uppgifter Dessutom bör 
kommissionen kunna begära all relevant 
information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer för tillämpningen av 
denna förordning. Kommissionen bör ges 
befogenhet att kräva tillgång till och 
beskrivningar av databaser och algoritmer 
för relevanta personer, och att med deras 
samtycke intervjua personer som kan ha 
användbar information och att 
protokollföra de uttalanden som gjorts. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 
att utföra inspektioner som är nödvändiga 
för att efterleva relevanta bestämmelser i 
denna förordning. Dessa 
undersökningsbefogenheter syftar till att 
komplettera kommissionens möjlighet att 
be samordnare för digitala tjänster och 
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att utföra inspektioner som är nödvändiga 
för att efterleva relevanta bestämmelser i 
denna förordning. Dessa 
undersökningsbefogenheter syftar till att 
komplettera kommissionens möjlighet att 
be samordnare för digitala tjänster och 
andra myndigheter i medlemsstaterna om 
hjälp till exempel med att tillhandahålla 
information eller utövandet av dessa 
befogenheter.

andra myndigheter i medlemsstaterna om 
hjälp till exempel med att tillhandahålla 
information eller utövandet av dessa 
befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 300
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(99) Kommissionen bör i synnerhet ha 
tillgång till alla relevanta handlingar och 
uppgifter som behövs för att inleda och 
genomföra undersökningar och för att 
övervaka efterlevnaden av de relevanta 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning, oavsett vem som innehar 
handlingarna, uppgifterna eller 
informationen i fråga, och oavsett form, 
format, lagringsmedium eller exakt var de 
lagras. Kommissionen bör direkt kunna 
kräva att den mycket stora 
onlineplattformen eller relevanta tredje 
parter, eller enskilda personer, 
tillhandahåller alla relevanta bevis och 
uppgifter. Dessutom bör kommissionen 
kunna begära all relevant information från 
alla offentliga myndigheter, organ eller 
byråer i medlemsstaten eller från fysiska 
eller juridiska personer för tillämpningen 
av denna förordning. Kommissionen bör 
ges befogenhet att kräva tillgång till och 
beskrivningar av databaser och algoritmer 
för relevanta personer, och att med deras 
samtycke intervjua personer som kan ha 
användbar information och att 

(99) Om kommissionen kan visa att det 
finns skäl att anta att en mycket stor 
onlineplattform inte uppfyller kraven i 
denna förordning bör den i synnerhet ha 
tillgång till alla relevanta handlingar och 
uppgifter som behövs för att inleda och 
genomföra undersökningar och för att 
övervaka efterlevnaden av de relevanta 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning, oavsett vem som innehar 
handlingarna, uppgifterna eller 
informationen i fråga, och oavsett form, 
format, lagringsmedium eller exakt var de 
lagras. Kommissionen bör direkt kunna 
kräva att den mycket stora 
onlineplattformen eller relevanta tredje 
parter, eller enskilda personer, 
tillhandahåller alla relevanta bevis och 
uppgifter med anknytning till bristerna. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer för tillämpningen av 
denna förordning. Kommissionen bör ges 
befogenhet att kräva tillgång till och 
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protokollföra de uttalanden som gjorts. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 
att utföra inspektioner som är nödvändiga 
för att efterleva relevanta bestämmelser i 
denna förordning. Dessa 
undersökningsbefogenheter syftar till att 
komplettera kommissionens möjlighet att 
be samordnare för digitala tjänster och 
andra myndigheter i medlemsstaterna om 
hjälp till exempel med att tillhandahålla 
information eller utövandet av dessa 
befogenheter.

beskrivningar av databaser och algoritmer 
för relevanta personer, och att med deras 
samtycke intervjua personer som kan ha 
användbar information och att 
protokollföra de uttalanden som gjorts. 
Kommissionen bör också ges befogenhet 
att utföra inspektioner som är nödvändiga 
för att efterleva relevanta bestämmelser i 
denna förordning. Dessa 
undersökningsbefogenheter syftar till att 
komplettera kommissionens möjlighet att 
be samordnare för digitala tjänster och 
andra myndigheter i medlemsstaterna om 
hjälp till exempel med att tillhandahålla 
information eller utövandet av dessa 
befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 301
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Skäl 100

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(100) Efterlevandet av de relevanta 
skyldigheter som åläggs enligt denna 
förordning bör kunna verkställas genom 
böter och viten. Lämpliga nivåer för böter 
och viten för bristande efterlevnad av 
skyldigheterna och överträdelser av 
förfarandereglerna bör därför också 
fastställas, med förbehåll för lämpliga 
preskriptionsfrister.

(100) Efterlevandet av de relevanta 
skyldigheter som åläggs enligt denna 
förordning bör kunna verkställas genom 
böter och viten. Lämpliga nivåer för böter 
och viten för systematisk bristande 
efterlevnad av de relevanta skyldigheterna 
och överträdelser av förfarandereglerna bör 
därför också fastställas, med förbehåll för 
lämpliga preskriptionsfrister. En 
systematisk överträdelse är ett mönster av 
skador online som, när de enskilda 
skadorna summeras, utgör en 
aggregering av systemskador för de aktiva 
tjänstemottagarna i tre eller fler 
EU-medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Nicola Beer

Förslag till förordning
Skäl 105a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105a) Denna förordning fungerar som 
en övergripande ram för att ytterligare 
stärka och fördjupa den digitala inre 
marknaden och den inre marknaden och 
syftar därför till att fastställa regler och 
skyldigheter som, om inte annat anges, 
avses vara tillämpliga på alla leverantörer 
utan avseende på enskilda 
verksamhetsmodeller.

Or. en


