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Ändringsförslag 303
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler för tillhandahållandet 
av förmedlingstjänster på den inre 
marknaden. I synnerhet fastställs följande:

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler för tillhandahållandet 
av förmedlingstjänster för att förbättra hur 
den inre marknaden fungerar och 
samtidigt säkerställa de rättigheter som 
fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt yttrande- och 
informationsfriheten i ett öppet och 
demokratiskt samhälle. I synnerhet 
fastställs följande:

Or. en

Ändringsförslag 304
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En ram för ett villkorat undantag 
från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster.

(a) En ram för ansvar för leverantörer 
av förmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 305
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att bidra till en korrekt fungerande (a) Att bidra till en korrekt fungerande 
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inre marknad för förmedlingstjänster. inre marknad för förmedlingstjänster och 
ekonomiska aktörer som påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 306
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att fastställa enhetliga regler för en 
säker, förutsebar och förtroendeskapande 
onlinemiljö, där de grundläggande 
rättigheterna i stadgan skyddas på ett 
effektivt sätt.

(b) Att fastställa enhetliga regler för en 
säker, allmänt tillgänglig, förutsebar och 
förtroendeskapande onlinemiljö, där de 
grundläggande rättigheterna i stadgan 
skyddas på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 307
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att fastställa enhetliga regler för en 
säker, förutsebar och förtroendeskapande 
onlinemiljö, där de grundläggande 
rättigheterna i stadgan skyddas på ett 
effektivt sätt.

(b) Att fastställa enhetliga 
harmoniserade regler för en säker, 
förutsebar, tillgänglig och 
förtroendeskapande onlinemiljö, där de 
grundläggande rättigheterna i stadgan 
skyddas på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 308
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att fastställa enhetliga regler för en 
säker, förutsebar och förtroendeskapande 
onlinemiljö, där de grundläggande 
rättigheterna i stadgan skyddas på ett 
effektivt sätt.

(b) Att fastställa enhetliga regler för en 
säker, tillgänglig, förutsebar och 
förtroendeskapande onlinemiljö, där de 
grundläggande rättigheterna i stadgan 
skyddas på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 309
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas på 
förmedlingstjänster som tillhandahålls åt 
tjänstemottagare som har sin etableringsort 
eller hemvist i unionen, oavsett 
etableringsorten för den tjänsteleverantör 
som tillhandahåller dessa tjänster.

3. Denna förordning ska tillämpas på 
förmedlingstjänster som riktas till och 
tillhandahålls åt tjänstemottagare som har 
sin etableringsort eller hemvist i unionen, 
oavsett etableringsorten för den 
tjänsteleverantör som tillhandahåller dessa 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 310
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna förordning ska stå i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och de grundläggande 
rättigheter som utgör allmänna principer i 
unionsrätten. Denna förordning får 
således endast tolkas och tillämpas i 
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enlighet med dessa grundläggande 
rättigheter, inbegripet yttrande- och 
informationsfriheten samt mediernas 
frihet och mångfald. Vid utövandet av de 
befogenheter som fastställs i denna 
förordning ska alla berörda offentliga 
myndigheter, i situationer där de 
relevanta grundläggande rättigheterna 
står i strid med varandra, sträva efter att 
uppnå en rättvis balans mellan de berörda 
rättigheterna, i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 311
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) direktiv 2010/13/EG, (b) direktiv (EU) 2019/882

Or. en

Ändringsförslag 312
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) direktiv (EU) 2019/882,

Or. en

Ändringsförslag 313
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) unionslagstiftning om upphovsrätt 
och närstående rättigheter,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 314
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) unionslagstiftning om upphovsrätt 
och närstående rättigheter,

(c) unionslagstiftning om upphovsrätt 
och närstående rättigheter, såsom den 
genomförs i nationell lagstiftning för att 
säkerställa högsta skyddsnivå för dessa 
rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 315
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) förordning (EU) …./…. om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden och direktiv 
(EU) …./…. om fastställande av 
harmoniserade bestämmelser för utseende 
av rättsliga företrädare för insamling av 
bevisning i straffrättsliga förfaranden [e-
bevisning, när den antagits],

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 316
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska senast [inom 
ett år efter antagandet av denna 
förordning] offentliggöra riktlinjer för 
förhållandet mellan denna förordning 
och de rättsakter som förtecknas i artikel 
1.5. Dessa riktlinjer ska klargöra 
eventuella konflikter mellan de villkor och 
skyldigheter som anges i dessa rättsakter 
och vilken rättsakt som har företräde när 
åtgärder enligt denna förordning fullgör 
skyldigheterna enligt en annan rättsakt, 
samt vilken tillsynsmyndighet som är 
behörig.

Or. en

Ändringsförslag 317
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med avvikelse från denna 
förordning får medlemsstaterna anta 
lagstiftning som rör leverantörer av 
förmedlingstjänster, såvida den har i syfte 
att skydda och främja den kulturella 
mångfalden eller mediernas mångfald. All 
sådan lagstiftning ska vara förenlig med 
allmänna unionsrättsliga principer och 
bestämmelser.

Or. de
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Ändringsförslag 318
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) erbjuda tjänster i unionen: att göra 
det möjligt för juridiska eller fysiska 
personer i en eller flera medlemsstater att 
använda de tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av informationssamhällets 
tjänster som har en väsentlig anknytning 
till unionen; en sådan väsentlig anknytning 
anses föreligga om tjänsteleverantören har 
ett etableringsställe i unionen; i avsaknad 
av ett sådant etableringsställe ska 
bedömningen av väsentlig anknytning 
baseras på specifika faktabaserade 
kriterier, såsom

(d) erbjuda tjänster i unionen: att göra 
det möjligt för juridiska eller fysiska 
personer i en eller flera medlemsstater att 
använda de tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av informationssamhällets 
tjänster som har en väsentlig anknytning 
till unionen; en sådan väsentlig anknytning 
anses föreligga om tjänsteleverantören har 
ett etableringsställe i unionen; i avsaknad 
av ett sådant etableringsställe ska 
bedömningen av väsentlig anknytning 
baseras på

Or. en

Ändringsförslag 319
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) erbjuda tjänster i unionen: att göra 
det möjligt för juridiska eller fysiska 
personer i en eller flera medlemsstater att 
använda de tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av informationssamhällets 
tjänster som har en väsentlig anknytning 
till unionen; en sådan väsentlig anknytning 
anses föreligga om tjänsteleverantören har 
ett etableringsställe i unionen; i avsaknad 
av ett sådant etableringsställe ska 
bedömningen av väsentlig anknytning 
baseras på specifika faktabaserade 
kriterier, såsom

(d) erbjuda tjänster i unionen: att göra 
det möjligt för juridiska eller fysiska 
personer i en eller flera medlemsstater att 
använda de tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av informationssamhällets 
tjänster som har en väsentlig anknytning 
till unionen; en sådan väsentlig anknytning 
anses föreligga baserat på specifika 
faktabaserade kriterier, såsom verksamhet 
som riktas till en eller flera medlemsstater 
och/eller det faktum att det finns 
användare i en eller flera medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 320
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett betydande antal användare i en 
eller flera medlemsstater, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 321
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett betydande antal användare i en 
eller flera medlemsstater, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ett betydande antal användare i en 
eller flera medlemsstater, eller

– ett betydande antal genomsnittligt 
aktiva mottagare per månad i en eller flera 
medlemsstater, eller

Or. en

Ändringsförslag 323
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– verksamhet som riktas till en eller 
flera medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 324
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom att den hänvisar till en 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i en medlemsstat, 
oavsett denna lagstiftnings exakta 
sakinnehåll eller art.

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom sin koppling till eller 
marknadsföring av en olaglig verksamhet, 
däribland försäljning av produkter, ämnen, 
djur eller växter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i en medlemsstat, 
oavsett denna lagstiftnings exakta 
sakinnehåll eller art, direkt leder till att ett 
sådant olagligt innehåll sprids till 
allmänheten. Material som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte, 
konstnärligt syfte eller forskningssyfte 
eller i syfte att förhindra eller bekämpa 
olagligt innehåll, inbegripet innehåll som 
ger uttryck för polemiska eller 
kontroversiella åsikter inom ramen för 
den offentliga debatten, ska inte betraktas 
som olagligt innehåll. Det ska göras en 
bedömning för att fastställa den 
spridningens verkliga syfte och huruvida 
materialet sprids till allmänheten för 
dessa syften.

Or. en
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Ändringsförslag 325
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom att den hänvisar till en 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i en medlemsstat, 
oavsett denna lagstiftnings exakta 
sakinnehåll eller art.

(g) bevisat olagligt innehåll: allt 
innehåll som en behörig rättslig instans 
har bedömt som olagligt.

Or. en

Ändringsförslag 326
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom att den hänvisar till en 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i en medlemsstat, 
oavsett denna lagstiftnings exakta 
sakinnehåll eller art.

(g) olagligt innehåll: information eller 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, som inte är förenlig med 
unionsrätten eller den straff-, förvaltnings- 
eller civilrättsliga ramen i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 327
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom att den hänvisar till en 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i en medlemsstat, 
oavsett denna lagstiftnings exakta 
sakinnehåll eller art.

(g) olagligt innehåll: information som i 
sig eller genom försäljning av produkter 
eller tillhandahållande av tjänster, inte är 
förenlig med unionsrätten eller 
lagstiftningen i en medlemsstat, oavsett 
denna lagstiftnings exakta sakinnehåll eller 
art.

Or. en

Ändringsförslag 328
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) onlineplattform: en leverantör av en 
värdtjänst som på begäran av en 
tjänstemottagare lagrar och sprider 
offentlig information, om inte denna 
verksamhet enbart utgör en extrafunktion 
av mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva och 
tekniska skäl inte kan användas utan denna 
andra tjänst, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning.

(h) onlineplattform: en leverantör av en 
värdtjänst som på begäran av en 
tjänstemottagare lagrar och sprider 
offentlig information, om inte denna 
verksamhet enbart utgör en extrafunktion 
av mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst eller till 
den huvudsakliga tjänsten och om denna 
extrafunktion av objektiva och tekniska 
skäl inte kan användas utan denna andra 
tjänst, och integreringen av extrafunktionen 
inte är ett sätt att kringgå tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 329
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ha) redaktionell plattform: en 
förmedlingstjänst som har en koppling till 
en presspublikation i den mening som 
avses i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2019/790 
eller en annan redaktionell medietjänst 
och som möjliggör för användare att 
diskutera ämnen som i allmänhet tas upp 
i relevanta medier eller kommentera 
redaktionellt innehåll och som övervakas 
av publikationens redaktion eller andra 
redaktionella medier.

Or. en

Ändringsförslag 330
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) annonsering: information utformad 
för att främja ett meddelande från en 
juridisk eller fysisk person, oavsett om det 
handlar om att uppnå kommersiella eller 
icke-kommersiella syften, och som visas av 
en onlineplattform på dess onlinegränssnitt 
mot betalning för att särskilt lyfta fram 
denna information.

(n) annonsering: information utformad 
för att direkt eller indirekt främja eller 
rangordna information, produkter eller 
tjänster från en juridisk eller fysisk person, 
oavsett om det handlar om att uppnå 
kommersiella eller icke-kommersiella 
syften, och som visas av en onlineplattform 
på dess onlinegränssnitt eller delar därav 
mot direkt eller indirekt betalning för att 
särskilt lyfta fram denna information, 
produkt eller tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 331
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) annonsering: information utformad (n) annonsering: information utformad 
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för att främja ett meddelande från en 
juridisk eller fysisk person, oavsett om det 
handlar om att uppnå kommersiella eller 
icke-kommersiella syften, och som visas av 
en onlineplattform på dess onlinegränssnitt 
mot betalning för att särskilt lyfta fram 
denna information.

för att främja ett meddelande från en 
juridisk eller fysisk person, oavsett om det 
handlar om att uppnå kommersiella eller 
icke-kommersiella syften, och som visas av 
en onlineplattform på dess onlinegränssnitt 
mot indirekta och direkta betalningssätt 
för att särskilt lyfta fram denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 332
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) rekommendationssystem: ett helt 
eller delvis automatiserat system som en 
onlineplattform använder för att i sitt 
onlinegränssnitt föreslå tjänstemottagarna 
specifik information, exempelvis till följd 
av en sökning som gjorts av mottagaren 
eller på annat sätt fastställa den relativa 
ordningsföljden eller synligheten för den 
information som visas.

(o) rekommendationssystem: ett helt 
eller delvis automatiserat system som en 
onlineplattform använder för att i sitt 
onlinegränssnitt föreslå tjänstemottagarna 
specifik information, exempelvis till följd 
av en sökning som gjorts av mottagaren 
eller på annat sätt fastställa den relativa 
ordningsföljden eller synligheten för den 
information som visas samt rangordna och 
prioritera teknik.

Or. en

Ändringsförslag 333
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) innehållsmoderering: åtgärder som 
vidtas av leverantörer av 
förmedlingstjänster i syfte att upptäcka, 
identifiera och ta itu med olagligt innehåll, 
eller information som är oförenlig med 

(p) innehållsmoderering: åtgärder som 
vidtas av leverantörer av 
förmedlingstjänster i syfte att upptäcka, 
identifiera och ta itu med påstått, 
uppenbart eller bevisat olagligt innehåll, 
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leverantörens allmänna villkor, som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna, 
inbegripet åtgärder som vidtas för att 
påverka tillgången, synligheten och 
tillgängligheten för detta olagliga innehåll 
eller denna information, exempelvis genom 
nedprioritering eller genom att det görs 
oåtkomligt eller avlägsnas, eller åtgärder 
som påverkar mottagarens förmåga att 
tillhandahålla informationen, exempelvis 
genom avslutande eller tillfällig stängning 
av en mottagares konto.

eller innehåll som är oförenligt med 
leverantörens allmänna villkor i den 
utsträckning som förmedlingstjänsten har 
tillåtelse att moderera detta innehåll enligt 
sina villkor i enlighet med artiklarna 12 
och 25 a i denna förordning, som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna, 
inbegripet åtgärder som vidtas för att 
påverka tillgången, synligheten och 
tillgängligheten för detta olagliga innehåll 
eller denna information, exempelvis genom 
nedprioritering eller genom att det görs 
oåtkomligt eller avlägsnas, eller åtgärder 
som påverkar mottagarens förmåga att 
tillhandahålla informationen, exempelvis 
genom avslutande eller tillfällig stängning 
av en mottagares konto.

Or. en

Ändringsförslag 334
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) innehållsmoderering: åtgärder som 
vidtas av leverantörer av 
förmedlingstjänster i syfte att upptäcka, 
identifiera och ta itu med olagligt innehåll, 
eller information som är oförenlig med 
leverantörens allmänna villkor, som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna, 
inbegripet åtgärder som vidtas för att 
påverka tillgången, synligheten och 
tillgängligheten för detta olagliga innehåll 
eller denna information, exempelvis genom 
nedprioritering eller genom att det görs 
oåtkomligt eller avlägsnas, eller åtgärder 
som påverkar mottagarens förmåga att 
tillhandahålla informationen, exempelvis 
genom avslutande eller tillfällig stängning 
av en mottagares konto.

(p) innehållsmoderering: automatiska 
eller manuella åtgärder som vidtas av 
leverantörer av förmedlingstjänster i syfte 
att upptäcka, identifiera och ta itu med 
olagligt innehåll, eller information som är 
oförenlig med leverantörens allmänna 
villkor, som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna, inbegripet åtgärder som 
vidtas för att påverka tillgången, 
synligheten, monetariseringen och 
tillgängligheten för detta olagliga innehåll 
eller denna information, exempelvis genom 
nedprioritering eller genom att det görs 
oåtkomligt, stryks, demonetariseras eller 
avlägsnas, eller åtgärder som påverkar 
mottagarens förmåga att tillhandahålla 
informationen, exempelvis genom 
avslutande eller tillfällig stängning av en 
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mottagares konto.

Or. en

Ändringsförslag 335
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(qa) e-marknadsplats: en tjänst som 
använder programvara, inbegripet en 
webbplats, en del av en webbplats eller en 
applikation, som administreras av en 
näringsidkare eller för dennas räkning, 
som ger konsumenterna möjlighet att ingå 
distansavtal med andra näringsidkare 
eller konsumenter, i enlighet med direktiv 
(EU) 2019/2161.

Or. en

Ändringsförslag 336
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(qa) deep fake: ett genererat eller 
manipulerat bild-, ljud- eller 
videoinnehåll som på ett märkbart sätt 
liknar befintliga personer, föremål, 
platser eller andra enheter eller händelser 
och som felaktigt framstår som autentiskt 
eller sanningsenligt för en person.

Or. en

Ändringsförslag 337
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Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(qa) betrodd anmälare: en ekonomiskt 
och politiskt neutral enhet som företräder 
kollektiva intressen och vars sakkunskap 
och kompetens ägnas åt att upptäcka, 
identifiera och anmäla olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 338
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(qa) personer med 
funktionsnedsättning: personer i den 
mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2019/882.

Or. en

Ändringsförslag 339
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) tjänsteleverantören handlar utan 
dröjsmål för att avlägsna den information 
som tjänsteleverantören har lagrat eller 
göra den oåtkomlig så snart denne fått 
kännedom om att den information som 
ursprungligen överfördes har avlägsnats 
från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en 

(e) tjänsteleverantören handlar utan 
dröjsmål och i god tro för att avlägsna den 
information som tjänsteleverantören har 
lagrat eller göra den oåtkomlig så snart 
denne fått kännedom om att den 
information som ursprungligen överfördes 
har avlägsnats från nätet eller gjorts 
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domstol eller administrativ myndighet har 
bestämt att den ska avlägsnas eller göras 
oåtkomlig.

oåtkomlig, eller att en domstol eller 
administrativ myndighet har bestämt att 
den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 340
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inte hade kännedom om 
förekomsten av olaglig verksamhet eller 
olagligt innehåll och, beträffande 
skadeståndsanspråk, inte var medveten om 
fakta eller omständigheter som gjort 
förekomsten av den olagliga 
verksamheten eller det olagliga innehållet 
uppenbar, eller

(a) inte hade kännedom om 
förekomsten av uppenbart olagligt innehåll 
och, beträffande skadeståndsanspråk, inte 
var medveten om fakta eller 
omständigheter som gjort förekomsten av 
det uppenbart olagliga innehållet 
uppenbar, eller

Or. en

Ändringsförslag 341
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) så snart den fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta handlat 
utan dröjsmål för att avlägsna det olagliga 
innehållet eller göra det oåtkomligt.

(b) så snart den fått sådan kännedom 
handlar för att avlägsna det olagliga 
innehållet eller göra det oåtkomligt om 
innehållet eller verksamheten anses vara 
olagliga enligt artikel 2 g.

Or. en

Ändringsförslag 342
Alfred Sant, Victor Negrescu



PE696.546v01-00 20/167 AM\1238660SV.docx

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) så snart den fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta handlat utan 
dröjsmål för att avlägsna det olagliga 
innehållet eller göra det oåtkomligt.

(b) så snart den fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta handlat utan 
dröjsmål och i god tro för att avlägsna det 
olagliga innehållet eller göra det 
oåtkomligt.

Or. en

Ändringsförslag 343
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) så snart den fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta handlat utan 
dröjsmål för att avlägsna det olagliga 
innehållet eller göra det oåtkomligt.

(b) så snart den fått sådan kännedom 
eller blivit medveten om detta handlat utan 
dröjsmål för att avlägsna det uppenbart 
olagliga innehållet eller göra det 
oåtkomligt, eller

Or. en

Ändringsförslag 344
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 ska inte tillämpas med 
avseende på onlineplattformarnas ansvar 
inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, som ger 
konsumenterna rätt att ingå distansavtal 
med näringsidkare, när en sådan 
onlineplattform visar den specifika 

3. E-marknadsplatser och e-
näringsidkare kan hållas solidariskt 
ansvariga för
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informationen, eller på annat sätt 
möjliggör den specifika transaktionen i 
fråga, på ett sådant sätt att en 
genomsnittlig och rimligt välunderrättad 
konsument fås att tro att denna 
information, eller den produkt eller tjänst 
är föremål för transaktionen, 
tillhandahålls antingen av själva 
onlineplattformen eller av en 
tjänstemottagare som handlar under 
tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende.

– bristande efterlevnad av sina krav på 
tillbörlig aktsamhet,
– skador, om de inte agerar när de får 
trovärdiga bevis för olaglig verksamhet, 
utan att det innebär en allmän skyldighet 
att övervaka plattformsanvändarnas 
verksamhet,
– skador, genomförande av avtal och 
garantier,
1 – underlåtenhet att informera 
konsumenter om vem som tillhandahåller 
varorna eller tjänsterna, i enlighet med 
artikel 4.5 i omnibusdirektivet om 
införande av den nya artikel 6a.1 b i 
direktivet om konsumenträttigheter och 
domstolens Wathelet-fall C-149/15,
2 – tillhandahållande av vilseledande 
information, garantier eller uttalanden,
om plattformen har ett dominerande 
inflytande över leverantörer eller 
transaktionen. Sådant dominerande 
inflytande eller överinseende kan framgå 
av icke-uttömmande och icke-kumulativa 
kriterier som bedöms från fall till fall i 
domstolar:
a) Avtalet mellan leverantör och kund 
ingås uteslutande genom faciliteter som 
tillhandahålls på plattformen.
b) Operatören av plattformen undanhåller 
leverantörens identitet eller 
kontaktuppgifter fram till dess att avtalet 
mellan leverantör och kund ingåtts.
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c) Operatören av plattformen använder 
enbart betalningssystem som gör det 
möjligt för operatören av plattformen att 
hålla inne med betalningar som kunden 
gjort till leverantören.
d) Villkoren i avtalet mellan leverantör 
och kund fastställs huvudsakligen av 
operatören av plattformen.
e) Det pris som kunden ska betala 
fastställs av operatören av plattformen.
f) Marknadsföringen är inriktad på 
operatören av plattformen och inte på 
leverantörer, eller
g) operatören av plattformen ger löfte om 
att övervaka leverantörernas uppförande 
och att säkerställa efterlevnad av dess 
standarder utöver vad som krävs enligt 
lag.

Or. en

Ändringsförslag 345
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 ska inte tillämpas med 
avseende på onlineplattformarnas ansvar 
inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, som ger 
konsumenterna rätt att ingå distansavtal 
med näringsidkare, när en sådan 
onlineplattform visar den specifika 
informationen, eller på annat sätt möjliggör 
den specifika transaktionen i fråga, på ett 
sådant sätt att en genomsnittlig och 
rimligt välunderrättad konsument fås att 
tro att denna information, eller den produkt 
eller tjänst är föremål för transaktionen, 
tillhandahålls antingen av själva 
onlineplattformen eller av en 
tjänstemottagare som handlar under 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas med 
avseende på onlineplattformarnas ansvar 
inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, som ger 
konsumenterna rätt att ingå distansavtal 
med näringsidkare, när en sådan 
onlineplattform visar den specifika 
informationen, eller på annat sätt möjliggör 
den specifika transaktionen att tro att denna 
information, eller den produkt eller tjänst 
är föremål för transaktionen, tillhandahålls 
antingen av själva onlineplattformen eller 
av en tjänstemottagare som handlar under 
tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende. Dessutom ska undantaget 
från ansvar i punkt 1 inte gälla om en 
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tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende.

onlineplattform gör det möjligt för 
konsumenterna att ingå distansavtal med 
näringsidkare från tredjeland när det inte 
finns någon ekonomisk aktör inom 
unionen som är ansvarig för 
produktsäkerheten för den 
näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 346
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 1 ska inte tillämpas med 
avseende på onlineplattformarnas ansvar 
inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, som ger 
konsumenterna rätt att ingå distansavtal 
med näringsidkare, när en sådan 
onlineplattform visar den specifika 
informationen, eller på annat sätt 
möjliggör den specifika transaktionen i 
fråga, på ett sådant sätt att en 
genomsnittlig och rimligt välunderrättad 
konsument fås att tro att denna 
information, eller den produkt eller tjänst 
är föremål för transaktionen, 
tillhandahålls antingen av själva 
onlineplattformen eller av en 
tjänstemottagare som handlar under 
tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende.

3. Punkt 1 ska inte tillämpas med 
avseende på onlineplattformarnas ansvar 
inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, som ger 
konsumenterna rätt att ingå distansavtal 
med näringsidkare. Det är viktigt att 
värdtjänster antar de högsta standarderna 
för öppenhet för att, på ett sådant sätt att 
en genomsnittlig och rimligt välunderrättad 
konsument förstår, belysa att denna 
information kommer från en tredje part 
som inte erbjuds av värdtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 347
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enbart det faktum att leverantörer av 
förmedlingstjänster inte utför frivilliga 
undersökningar på eget initiativ eller andra 
aktiviteter som syftar till att upptäcka, 
identifiera och avlägsna olagligt innehåll, 
eller göra olagligt innehåll oåtkomligt, eller 
vidtar åtgärder som är nödvändiga för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, däribland 
de som fastställs i denna förordning, 
innebär inte att de inte ska vara berättigade 
att omfattas av de undantag från ansvar 
som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Enbart det faktum att leverantörer av 
förmedlingstjänster inte utför frivilliga 
undersökningar på eget initiativ eller andra 
aktiviteter som syftar till att upptäcka, 
identifiera och avlägsna olagligt innehåll, 
eller göra olagligt innehåll oåtkomligt, eller 
vidtar åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra gemenskapsregler och -
riktlinjer för deras tjänster eller för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, däribland 
de som fastställs i denna förordning eller 
nationell rätt i enlighet med unionsrätten, 
innebär inte att de inte ska vara berättigade 
att omfattas av de undantag från ansvar 
som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 348
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enbart det faktum att leverantörer av 
förmedlingstjänster inte utför frivilliga 
undersökningar på eget initiativ eller andra 
aktiviteter som syftar till att upptäcka, 
identifiera och avlägsna olagligt innehåll, 
eller göra olagligt innehåll oåtkomligt, eller 
vidtar åtgärder som är nödvändiga för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, däribland 
de som fastställs i denna förordning, 
innebär inte att de inte ska vara berättigade 
att omfattas av de undantag från ansvar 
som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Enbart det faktum att leverantörer av 
förmedlingstjänster inte utför frivilliga 
undersökningar på eget initiativ eller andra 
aktiviteter som syftar till att upptäcka, 
identifiera och avlägsna uppenbart olagligt 
innehåll, eller göra uppenbart olagligt 
innehåll oåtkomligt, eller vidtar åtgärder 
som är nödvändiga för att uppfylla kraven i 
unionsrätten, däribland de som fastställs i 
denna förordning, innebär inte att de inte 
ska vara berättigade att omfattas av de 
undantag från ansvar som avses i artiklarna 
3, 4 och 5.

Or. en
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Ändringsförslag 349
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
inte åläggas någon allmän skyldighet att 
övervaka den information som de överför 
eller lagrar, eller att undersöka fakta eller 
omständigheter som tyder på olaglig 
verksamhet.

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
inte åläggas någon allmän skyldighet att 
övervaka den information som de överför 
eller lagrar, eller att undersöka fakta eller 
omständigheter som tyder på olaglig 
verksamhet. Ingen bestämmelse i denna 
förordning ska tolkas som att användning 
av automatiserade beslutsprocesser, eller 
övervakning av beteendet hos ett stort 
antal fysiska personer, är befogad, krävs 
eller rekommenderas. Vid användning av 
verktyg för automatiserad 
innehållsmoderering bör 
förmedlingstjänsterna alltid se till att det 
finns en mänsklig tillsyn över beslutet att 
avlägsna, avaktivera, begränsa eller 
ändra informationsinnehållet på något 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 350
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
inte åläggas någon allmän skyldighet att 
övervaka den information som de överför 
eller lagrar, eller att undersöka fakta eller 
omständigheter som tyder på olaglig 
verksamhet.

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
inte åläggas någon allmän skyldighet att 
övervaka den information som de överför 
eller lagrar, eller att undersöka fakta eller 
omständigheter som tyder på olaglig 
verksamhet. Denna förordning ska inte 
hindra leverantörer från att erbjuda 
totalsträckskrypteringstjänster. 
Tillhandahållandet av sådana tjänster ska 
inte utgöra ett skäl för ansvar eller för att 
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inte omfattas av undantagen från ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 351
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
inte åläggas någon skyldighet att använda 
sig av automatiserade verktyg för 
innehållsmoderering eller för 
övervakning av ett stort antal fysiska 
personers beteende.

Or. en

Ändringsförslag 352
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

E-marknadsplatser bör utföra 
regelbundna kontroller av näringsidkares 
konton och de produkter och tjänster som 
de underlättar förmedling av.

Or. en

Ändringsförslag 353
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Information om de möjligheter till 
prövning som finns tillgängliga för 
tjänsteleverantören och den 
tjänstemottagare som tillhandahållit 
innehållet.

– Information om de möjligheter till 
prövning som finns tillgängliga för 
tjänsteleverantören och den 
tjänstemottagare som tillhandahållit 
innehållet och som kan sökas i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad och/eller i den medlemsstat där 
tjänstemottagaren som tillhandahållit 
innehållet är etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 354
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Föreläggandet översänds via säkra 
kanaler som inrättats mellan de berörda 
nationella rättsliga eller administrativa 
myndigheterna och leverantörerna av 
förmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 355
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Föreläggandet måste klargöra 
beslutets neutralitet och icke-
diskriminerande strategi.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, om förmedlingstjänsten 
har rimliga tvivel om att förläggandet om 
avlägsnande inte är lagligt, bör 
förmedlingstjänsten ha tillgång till en 
mekanism för att överklaga beslutet. 
Denna mekanism ska inrättas av 
samordnarna för digitala tjänster i 
samordning med styrelsen och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 357
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att det 
finns en digital identifiering som gör det 
möjligt att identifiera den person som är 
ansvarig för varje onlinekonto, för att 
förhindra att falska profiler skapas.

Or. en

Ändringsförslag 358
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– Exakta identifieringsuppgifter om 
mottagarna av den berörda tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 359
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Föreläggandet översänds via säkra 
kanaler som inrättats mellan de berörda 
nationella rättsliga eller administrativa 
myndigheterna och leverantörerna av 
förmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 360
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska inrätta en enda kontaktpunkt som 
möjliggör direkt kommunikation, på 
elektronisk väg, med medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen och den 
nämnd som avses i artikel 47 för 
tillämpningen av denna förordning.

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska inrätta en enda kontaktpunkt som 
möjliggör direkt kommunikation, på 
elektronisk väg och per telefon, med 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och den nämnd som avses i 
artikel 47 för tillämpningen av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 361
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska offentliggöra den information som 
behövs för att enkelt identifiera och 
kommunicera med deras enda 
kontaktpunkter.

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska till betrodda anmälare samt till 
användare i alla medlemsstater på ett 
tydligt och användarvänligt sätt 
offentliggöra den information som behövs 
för att enkelt identifiera och kommunicera 
med förmedlingstjänsternas enda 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 362
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska offentliggöra den information som 
behövs för att enkelt identifiera och 
kommunicera med deras enda 
kontaktpunkter.

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska på ett tydligt och användarvänligt sätt 
offentliggöra den information som behövs 
för att enkelt identifiera och kommunicera 
med deras enda kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 363
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster får inrätta samma 
gemensamma kontaktpunkt för denna 
förordning och en annan enda 
kontaktpunkt som krävs enligt annan 
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unionsrätt. I samband med detta ska 
leverantören underrätta kommissionen 
om detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 364
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i den information som avses i punkt 2 
ange vilka officiella unionsspråk (ett eller 
flera) som kan användas för 
kommunikation med deras kontaktpunkter 
och dessa språk ska innefatta minst ett av 
de officiella språken i den medlemsstat där 
leverantören av förmedlingstjänster har sitt 
huvudsakliga etableringssälle eller där dess 
rättsliga företrädare har sin hemvist eller 
sitt etableringsställe.

3. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i den information som avses i punkt 2 
ange vilka officiella unionsspråk (ett eller 
flera) som kan användas för 
kommunikation med deras kontaktpunkter 
och dessa språk ska innefatta de officiella 
språken i den medlemsstat där leverantören 
av förmedlingstjänster har sitt 
huvudsakliga etableringssälle eller 
erbjuder sina verksamheter eller där dess 
rättsliga företrädare har sin hemvist eller 
sitt etableringsställe.

Or. nl

Motivering

Leverantörer av förmedlingstjänster måste respektera språklagstiftningen i de medlemsstater 
där de bedriver verksamhet.

Ändringsförslag 365
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
som inte har ett etableringsställe i unionen 
men som erbjuder tjänster i unionen ska 

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
som inte har ett etableringsställe i unionen 
men som erbjuder tjänster i unionen får 
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skriftligen utse en juridisk eller fysisk 
person till sin rättsliga företrädare i en av 
de medlemsstater där de erbjuder sina 
tjänster.

skriftligen utse en juridisk eller fysisk 
person till sin rättsliga företrädare i en av 
de medlemsstater där de erbjuder sina 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 366
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av förmedlingstjänster 
väljer att inte utse en rättslig företrädare 
ska artikel 40.3 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 367
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
kan betecknas som mikroföretag eller små 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG, utöver 
sådana som antingen är en mycket stor 
onlineplattform eller en marknadsplats.

Or. en

Ändringsförslag 368
Engin Eroglu

Förslag till förordning
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Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Undantag

Artiklarna 12 och 13 i avsnitt 1 och 
bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i kapitel 
III ska inte vara tillämpliga på
(a) redaktionella plattformar i den 
betydelse som avses i artikel 2 ha i denna 
förordning,
(b) onlineplattformar som kan betecknas 
som mikroföretag eller medelstora företag 
i den mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 369
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Användning av 
algoritmiska beslutsprocesser ska 
meddelas användarna närhelst de 
tillämpas. Användarna bör vid behov lätt 
kunna byta från interaktion med det 
algoritmiska systemet till mänsklig 
interaktion. Informationen ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
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och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör på ett tydligt och 
användarvänligt sätt förteckna 
begränsningarna i fråga om 
användningen av deras tjänster för 
spridning av innehåll som anses olagligt 
enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas lagstiftning och skilja 
förteckningen från de allmänna villkoren 
för användningen av deras tjänst för att 
göra användaren medveten om vad som 
anses vara olagligt enligt lagstiftningen 
och vad som omfattas av de allmänna 
villkoren för användningen av tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 370
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format. Även en 
sammanfattning av de allmänna villkor 
som beskriver de viktigaste punkterna ska 
offentliggöras i koncisa, klara och 
entydiga ordalag.

Or. en
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Ändringsförslag 371
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. 
Sådana begränsningar får inte på något 
sätt ge utvalda ekonomiska aktörer dolda 
konkurrensfördelar. Den relevanta 
informationen ska omfatta uppgifter om 
alla policyer, förfaranden, åtgärder och 
verktyg som används i 
innehållsmodereringssyfte, inbegripet 
algoritmbaserat beslutsfattande och 
mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format.

Or. en

Ändringsförslag 372
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om eventuella begränsningar 
de tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna. Denna 
information ska omfatta uppgifter om alla 
policyer, förfaranden, åtgärder och verktyg 
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som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

som används i innehållsmodereringssyfte, 
inbegripet algoritmbaserat beslutsfattande 
och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag, 
finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format och ska minst 
tillhandahållas på språket i den 
språkregion där leverantörerna av 
förmedlingstjänster erbjuder sina tjänster.

Or. nl

Ändringsförslag 373
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett aktsamt, objektivt och 
proportionellt sätt vid tillämpningen och 
kontrollen av efterlevnaden av de 
begränsningar som avses i punkt 1, med 
vederbörlig hänsyn till alla berörda parters 
rättigheter och legitima intressen, 
inbegripet tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett aktsamt, objektivt, 
transparent, icke-diskriminerande och 
proportionellt sätt vid tillämpningen och 
kontrollen av efterlevnaden av de 
begränsningar som avses i punkt 1, med 
vederbörlig hänsyn till alla berörda parters 
rättigheter och legitima intressen, 
inbegripet tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 374
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett aktsamt, objektivt och 
proportionellt sätt vid tillämpningen och 
kontrollen av efterlevnaden av de 

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett transparent, aktsamt, 
objektivt, icke godtyckligt och 
proportionellt sätt vid tillämpningen och 
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begränsningar som avses i punkt 1, med 
vederbörlig hänsyn till alla berörda parters 
rättigheter och legitima intressen, 
inbegripet tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

kontrollen av efterlevnaden av de 
begränsningar som avses i punkt 1, med 
vederbörlig hänsyn till alla berörda parters 
rättigheter och legitima intressen, 
inbegripet tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 375
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkoren beträffande leverantörer av 
förmedlingstjänster ska vara förenliga 
med de grundläggande principerna om 
grundläggande rättigheter enligt stadgan 
och internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 376
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Alla ändringar av villkoren ska 
vara helt i enlighet med denna artikel och 
användarna ska informeras om sådana 
ändringar minst två månader innan de 
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 377
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Mycket stora onlineplattformar 
ska samråda om sina tjänstevillkor med 
samordnaren för digitala tjänster, och 
sådana villkor ska träda i kraft först efter 
godkännande från samordnaren för 
digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 378
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den innehållsmoderering som 
bedrivits på leverantörens eget initiativ, 
inklusive antal och typ av vidtagna 
åtgärder som påverkar tillgången, 
synligheten och tillgängligheten för 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och tjänstemottagarnas 
möjlighet att tillhandahålla information, 
kategoriserat efter typen av skäl och 
grunden för vidtagandet av dessa åtgärder.

(c) Den innehållsmoderering som 
bedrivits genom leverantörens frivilliga 
undersökningar på eget initiativ enligt 
artikel 6, inklusive antal och typ av 
vidtagna åtgärder som påverkar tillgången, 
synligheten och tillgängligheten för 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och tjänstemottagarnas 
möjlighet att tillhandahålla information, 
kategoriserat efter typen av skäl och 
grunden för vidtagandet av dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 379
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(d) Antalet klagomål som inkommit via 
det interna systemet för hantering av 
klagomål enligt artikel 17, grunden för 
dessa klagomål, beslut som fattats med 
avseende på dessa klagomål, den 
genomsnittliga tidsåtgången för att fatta 
dessa beslut samt antal tillfällen då dessa 
beslut upphävts.

(d) Antalet klagomål som inkommit via 
det interna systemet för hantering av 
klagomål enligt artikel 17, grunden för 
dessa klagomål, beslut som fattats med 
avseende på dessa klagomål, åtgärder och 
verktyg som används för 
innehållsmoderering, inbegripet påverkan 
från algoritmbaserat beslutsfattande 
jämfört med mänsklig granskning, den 
genomsnittliga tidsåtgången för att fatta 
dessa beslut samt antal tillfällen då dessa 
beslut upphävts.

Or. en

Ändringsförslag 380
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
kan betecknas som mikroföretag eller små 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
kan betecknas som mikroföretag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 381
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 a
Riktad digital annonsering

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska inte samla in eller behandla 
personuppgifter såsom de definieras i 
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förordning (EU) 2016/679 i syfte att visa 
digital annonsering.
2. Denna bestämmelse ska inte hindra 
förmedlingstjänster från att visa riktad 
digital annonsering på grundval av 
kontextuell information såsom nyckelord, 
de språkinställningar som kommunicerats 
av mottagarens enhet eller den digitala 
lokalisering där annonsen visas.
3. Användning av sådan kontextuell 
information som avses i punkt 2 ska 
endast vara tillåten om detta inte 
möjliggör att en fysisk person eller en 
tydligt identifierbar grupp av 
mottagare/personer direkt eller, med hjälp 
av kombinering med annan information, 
indirekt kan identifieras, särskilt med 
hänvisning till en identifierare som ett 
namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift, en 
onlineidentifierare eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
sociala identitet.

Or. en

Ändringsförslag 382
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller icke-statlig enhet att till 
dem anmäla förekomster på deras tjänst av 
specifik information som individen eller 
enheten anser utgöra olagligt innehåll. 
Dessa mekanismer ska vara lättillgängliga 
och användarvänliga och det ska vara 
möjligt att inkomma med anmälningar 
enbart på elektronisk väg och kan omfatta
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(a) en tydligt identifierbar rubrik eller en 
enda anmälningsknapp, som gör att 
användarna av de tjänsterna snabbt och 
enkelt kan göra en anmälan hos 
leverantörer av värdtjänster,
(b) att informera användarna om vad som 
anses vara olagligt innehåll enligt 
nationella lagar eller EU-lagstiftning,
(c) att informera användarna om 
tillgängliga nationella offentliga verktyg 
för att rapportera olagligt innehåll till 
behöriga myndigheter i de medlemsstater 
till vilka tjänsten är riktad.

Or. en

Ändringsförslag 383
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg. Moderationssystem som 
antas antingen av leverantörer av 
värdtjänster eller av plattformar ska inte 
tillämpas på valda personer som ska 
erkännas immunitet på grund av sin 
institutionella roll.

Or. en

Ändringsförslag 384
Johan Van Overtveldt
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg på språket i den 
språkregion där leverantörerna av 
värdtjänster erbjuder sina tjänster.

Or. nl

Ändringsförslag 385
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt, kränkande eller 
skadligt innehåll. Dessa mekanismer ska 
vara allmänt tillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 386
Jessica Stegrud
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra uppenbart olagligt innehåll. 
Dessa mekanismer ska vara lättillgängliga 
och användarvänliga och det ska vara 
möjligt att inkomma med anmälningar 
enbart på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 387
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är tillräckligt exakta och 
underbyggda, så att en vaksam ekonomisk 
aktör kan identifiera olagligheten i det 
berörda innehållet. Därför ska 
leverantörerna vidta nödvändiga åtgärder 
för att möjliggöra och främja anmälningar 
som innehåller samtliga följande element:

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är exakta och underbyggda, så att en 
ekonomisk aktör aktsamt och utan att 
diskriminera kan fastställa om anmälan 
avser olagligt innehåll så som det 
definieras i artikel 2g i dessa 
förordningar. Därför ska leverantörerna 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
möjliggöra och främja anmälningar som 
innehåller samtliga följande element:

Or. en

Ändringsförslag 388
José Gusmão

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är tillräckligt exakta och underbyggda, 
så att en vaksam ekonomisk aktör kan 
identifiera olagligheten i det berörda 
innehållet. Därför ska leverantörerna vidta 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra och 
främja anmälningar som innehåller 
samtliga följande element:

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är tillräckligt exakta och underbyggda, 
så att en aktsam ekonomisk aktör kan 
identifiera olagligheten i eller den 
kränkande/skadliga naturen av det 
berörda innehållet. Därför ska 
leverantörerna vidta nödvändiga åtgärder 
för att möjliggöra och främja anmälningar 
som innehåller samtliga följande element:

Or. en

Ändringsförslag 389
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är tillräckligt exakta och underbyggda, 
så att en vaksam ekonomisk aktör kan 
identifiera olagligheten i det berörda 
innehållet. Därför ska leverantörerna vidta 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra och 
främja anmälningar som innehåller 
samtliga följande element:

2. Dessa mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är tillräckligt exakta och underbyggda, 
så att en vaksam ekonomisk aktör kan 
identifiera huruvida det berörda innehållet 
är uppenbart olagligt. Därför ska 
leverantörerna vidta nödvändiga åtgärder 
för att möjliggöra och främja anmälningar 
som innehåller samtliga följande element:

Or. en

Ändringsförslag 390
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll.

(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll. Möjlighet, att utifrån en lista 
framtagen i samförstånd med 
samordnaren för digitala tjänster, 
identifiera typen av olagligt innehåll till 
vilket individen eller enheten anser att 
nedanstående anmälda innehåll hänför 
sig till, bör även förutses.

Or. en

Ändringsförslag 391
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll.

(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt, 
kränkande eller skadligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 392
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll.

(a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör uppenbart 
olagligt innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 393
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering, i 
synnerhet exakt URL (en eller flera) och, 
vid behov, ytterligare information som gör 
det möjligt att identifiera det olagliga 
innehållet.

(b) En tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering, i 
synnerhet exakt URL (en eller flera) och, 
vid behov, ytterligare information som gör 
det möjligt att identifiera det olagliga, 
kränkande eller skadliga innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering, i 
synnerhet exakt URL (en eller flera) och, 
vid behov, ytterligare information som gör 
det möjligt att identifiera det olagliga 
innehållet.

(b) Om möjligt en tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering, i 
synnerhet exakt URL (en eller flera) och, 
vid behov, ytterligare information som gör 
det möjligt att identifiera det olagliga 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 395
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Namn och e-postadress för den 
individ eller enhet som gör anmälan, utom 
när det gäller information som anses 

(c) Om möjligt namn och e-postadress 
för den individ eller enhet som gör 
anmälan, utom när det gäller information 
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involvera ett av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 i direktiv 2011/93/EU.

som anses involvera ett av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 i direktiv 
2011/93/EU.

Or. en

Ändringsförslag 396
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En förklaring där den individ eller 
enhet som gör anmälan bekräftar sin 
övertygelse i god tro om att uppgifterna 
och påståendena i anmälan är korrekta och 
fullständiga.

(d) En förklaring där den individ eller 
enhet som gör anmälan bekräftar sin 
övertygelse i god tro om att uppgifterna 
och påståendena i anmälan är korrekta och 
fullständiga samt förhållandet, 
ekonomiskt eller övrigt, mellan personen 
eller enheten och den anmälda enheten.

Or. en

Ändringsförslag 397
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 
5 när det gäller den specifika information 
som berörs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 398
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 5 
när det gäller den specifika information 
som berörs.

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 5 
när det gäller den specifika information 
som berörs och ska anses ge upphov till 
faktisk kunskap eller medvetenhet i den 
mening som avses i artikel 5.2 när det 
gäller den berörda specifika 
informationen och ska medföra en 
skyldighet för den anmälda leverantören 
av värdtjänster att skyndsamt avlägsna 
den anmälda informationen eller 
motsvarande information eller göra den 
oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 399
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 5 
när det gäller den specifika information 
som berörs.

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 5 
endast när det gäller den specifika 
information som berörs, när leverantören 
av värdtjänster otvetydigt kan identifiera 
innehållets olagliga karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 400
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, vaksamt och 
objektivt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, vaksamt och 
objektivt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4. Detta ska innefatta meningsfull 
information om det förfarande som följts, 
den teknik som använts samt kriterierna 
och motiveringen till stöd för beslutet, och 
den logik som ingått i det automatiserade 
beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 401
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, vaksamt och 
objektivt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, vaksamt, rättvist 
och objektivt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.
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Or. en

Ändringsförslag 402
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Radering av olagligt innehåll

1. Leverantören av värdtjänster ska göra 
en bedömning av allt innehåll som 
anmälts enligt artikel 14 för att avgöra om 
det har straffrättslig betydelse.
2. Leverantören av värdtjänster ska 
radera eller göra uppenbart olagligt 
innehåll oåtkomligt inom 72 timmar från 
det att klagomålet mottagits.

Or. de

Motivering

Vid en anmälan av olagligt innehåll ska leverantören av värdtjänster vara skyldig att radera 
detta innehåll.

Ändringsförslag 403
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I de fall då en leverantör av 
värdtjänster beslutar att avlägsna specifik 
information som tillhandahållits av 
tjänstemottagare, eller göra den oåtkomlig, 
oavsett vilken metod som använts för att 
upptäcka, identifiera, avlägsna denna 
information eller göra den oåtkomlig och 
oavsett motiveringen till beslutet, ska den 

1. I de fall då en leverantör av 
värdtjänster beslutar att avlägsna specifik 
information som tillhandahållits av 
tjänstemottagare, eller göra den oåtkomlig, 
oavsett vilken metod som använts för att 
upptäcka, identifiera, avlägsna denna 
information eller göra den oåtkomlig och 
oavsett motiveringen till beslutet, ska den 
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underrätta mottagaren om beslutet och 
tillhandahålla en tydlig och specifik 
motivering till detta beslut, senast vid den 
tidpunkt då informationen avlägsnas eller 
görs oåtkomlig.

underrätta mottagaren på språket i den 
språkregion där tjänstemottagaren har sitt 
etableringsställe om beslutet och 
tillhandahålla en tydlig och specifik 
motivering till detta beslut, senast vid den 
tidpunkt då informationen avlägsnas eller 
görs oåtkomlig.

Or. nl

Ändringsförslag 404
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Angivelse av om beslutet medför 
att informationen antingen avlägsnas eller 
görs oåtkomlig och, om relevant, den 
territoriella omfattningen av avlägsnandet 
av oåtkomliggörandet.

(a) Angivelse av om beslutet medför 
att informationen antingen avlägsnas eller 
görs oåtkomlig och, om relevant, den 
territoriella omfattningen av avlägsnandet 
av oåtkomliggörandet och dess 
varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 405
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om tillämpligt, uppgifter om 
eventuell användning av automatiserade 
metoder vid beslutsfattandet, inbegripet om 
beslutet fattats med avseende på innehåll 
som upptäckts eller identifierats med hjälp 
av automatiserade metoder.

(c) Uppgifter om eventuell användning 
av automatiserade metoder vid 
beslutsfattandet, inbegripet om beslutet 
fattats med avseende på innehåll som 
upptäckts eller identifierats med hjälp av 
automatiserade metoder.

Or. en
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Ändringsförslag 406
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund.

(d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund, inbegripet 
redogörelser med koppling till de skäl som 
lagts fram enligt artikel 14.2 a, när så är 
relevant.

Or. en

Ändringsförslag 407
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund.

(d) Om beslutet rör påstått uppenbart 
olagligt innehåll, en hänvisning till den 
rättsliga grund som använts och 
förklaringar till varför informationen anses 
utgöra uppenbart olagligt innehåll på 
denna grund.

Or. en

Ändringsförslag 408
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om beslutet fattats baserat på (e) Om beslutet fattats baserat på 
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informationens påstådda oförenlighet med 
leverantörens allmänna villkor, en 
hänvisning till den avtalsgrund som 
använts och en redogörelse för varför 
informationen anses oförenlig med denna 
grund.

informationens påstådda oförenlighet med 
leverantörens allmänna villkor eller med 
medborgarnas grundläggande rättigheter, 
en hänvisning till den avtalsgrund som 
använts och en redogörelse för varför 
informationen anses oförenlig med denna 
grund.

Or. en

Ändringsförslag 409
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av värdtjänster beslutar 
att inte avlägsna eller oåtkomliggöra 
specifik information som tillhandahållits 
av tjänstemottagare, som upptäckts genom 
de mekanismer som fastställs i artikel 14, 
ska den utan onödigt dröjsmål informera 
användaren som anmälde innehållet till 
onlineplattformen och, där så behövs, 
mottagaren av beslutet. Ett sådant beslut 
kan meddelas automatiskt.

Or. en

Ändringsförslag 410
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De uppgifter som leverantörer av 
värdtjänster tillhandahåller i enlighet med 
denna artikel ska vara tydliga och 
lättbegripliga och så exakta och specifika 
som rimligen är möjligt under de givna 
omständigheterna. Uppgifterna ska i 

3. De uppgifter som leverantörer av 
värdtjänster tillhandahåller i enlighet med 
denna artikel ska vara allmänt tillgängliga, 
tydliga och lättbegripliga och så exakta och 
specifika som rimligen är möjligt under de 
givna omständigheterna. Uppgifterna ska i 
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synnerhet vara sådana att den berörda 
tjänstemottagaren har rimlig möjlighet att 
effektivt utöva de möjligheter till prövning 
som avses i punkt 2 f.

synnerhet vara sådana att den berörda 
tjänstemottagaren har rimlig möjlighet att 
effektivt utöva de möjligheter till prövning 
som avses i punkt 2 f.

Or. en

Ändringsförslag 411
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av värdtjänster ska 
offentliggöra de beslut och motiveringar 
som avses i punkt 1 i en allmänt 
tillgänglig databas som förvaltas av 
kommissionen. Denna information får 
inte innehålla några personuppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 412
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leverantörer av värdtjänster ska 
offentliggöra de beslut och motiveringar 
som avses i punkt 1 i en allmänt tillgänglig 
databas som förvaltas av kommissionen. 
Denna information får inte innehålla några 
personuppgifter.

4. Leverantörer av värdtjänster ska 
offentliggöra de beslut och motiveringar 
som avses i punkt 1 i en offentlig och 
allmänt tillgänglig databas som förvaltas av 
kommissionen. Denna information får inte 
innehålla några personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 413
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för mikroföretag och små 
företag

Undantag för mikroföretag

Or. en

Ändringsförslag 414
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Punkt 1 ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag i den mening som avses i 
bilagan till rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 415
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och samordnarna för 
digitala tjänster får samarbeta om 
information och riktlinjer för frivilligt 
genomförande av bestämmelserna i denna 
förordning för mikroföretag eller små 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 416
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt, mot följande beslut 
som fattas av onlineplattformen med 
motiveringen att den information som 
tillhandahålls av mottagaren utgör olagligt 
innehåll eller är oförenlig med plattformens 
allmänna villkor.

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge alla 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt. Klagomål kan inges 
mot följande beslut som fattas av 
onlineplattformen med motiveringen att 
den information som tillhandahålls av 
mottagaren utgör olagligt innehåll eller är 
oförenlig med plattformens allmänna 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 417
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt, mot följande beslut 
som fattas av onlineplattformen med 
motiveringen att den information som 
tillhandahålls av mottagaren utgör olagligt 
innehåll eller är oförenlig med plattformens 
allmänna villkor.

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
och användarvänligt internt system för 
hantering av klagomål, där klagomålen kan 
lämnas på elektronisk väg och avgiftsfritt, 
mot följande beslut som fattas av 
onlineplattformen med motiveringen att 
den information som tillhandahålls av 
mottagaren utgör olagligt innehåll eller är 
oförenlig med plattformens allmänna 
villkor.
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Or. en

Ändringsförslag 418
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt, mot följande beslut 
som fattas av onlineplattformen med 
motiveringen att den information som 
tillhandahålls av mottagaren utgör olagligt 
innehåll eller är oförenlig med plattformens 
allmänna villkor.

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt, mot följande beslut 
som fattas av onlineplattformen med 
motiveringen att den information som 
tillhandahålls av mottagaren utgör 
uppenbart olagligt innehåll eller är 
oförenlig med plattformens allmänna 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 419
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut om att avlägsna 
informationen eller göra den oåtkomlig.

(a) Beslut om att avlägsna, begränsa 
eller ändra informationen eller göra den 
oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 420
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut om att avlägsna 
informationen eller göra den oåtkomlig.

(a) Beslut om att avlägsna 
informationen, göra den oåtkomlig eller 
begränsa den.

Or. en

Ändringsförslag 421
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klagomål kan också inges mot beslut som 
fattats av onlineplattformen om att inte 
avlägsna, oåtkomliggöra, avbryta eller 
avsluta tillgången till konton.

Or. en

Ändringsförslag 422
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att deras interna system för hantering av 
klagomål är lättillgängliga och 
användarvänliga och underlättar inlämning 
av tillräckligt exakta och underbyggda 
klagomål.

2. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att deras interna system för hantering av 
klagomål är lättillgängliga och 
användarvänliga och underlättar inlämning 
av tillräckligt exakta och underbyggda 
klagomål. Onlineplattformarna ska 
fastställa arbetsordningen för sitt interna 
system för hantering av klagomål på ett 
tydligt och användarvänligt sätt. Den 
klagande bör kunna lämna fritt skrivna 



AM\1238660SV.docx 59/167 PE696.546v01-00

SV

förklaringar utöver de på förhand 
fastställda klagomålsalternativen.

Or. en

Ändringsförslag 423
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att deras interna system för hantering av 
klagomål är lättillgängliga och 
användarvänliga och underlättar inlämning 
av tillräckligt exakta och underbyggda 
klagomål.

2. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att deras interna system för hantering av 
klagomål är lättillgängliga och 
användarvänliga och underlättar inlämning 
av tillräckligt exakta och underbyggda 
klagomål. Det interna systemet för 
hantering av klagomål ska inrättas på 
språket i den språkregion där 
onlineplattformen erbjuder sina tjänster.

Or. nl

Ändringsförslag 424
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
system för hantering av klagomål på ett 
snabbt, vaksamt och objektivt sätt. När 
klagomålen omfattar ett tillräckligt 
underlag för att onlineplattformen ska anse 
att den information som klagomålet avser 
inte är olaglig eller oförenlig med dess 
allmänna villkor, eller innehåller 
information som visar att den klagandes 
beteende inte motiverar att tjänsten eller 
kontot tillfälligt stängs eller avslutas, ska 

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
system för hantering av klagomål på ett 
snabbt, vaksamt och objektivt sätt. När 
klagomålen omfattar ett tillräckligt 
underlag för att onlineplattformen ska anse 
att den information som klagomålet avser 
inte är uppenbart olaglig eller oförenlig 
med dess allmänna villkor, eller innehåller 
information som visar att den klagandes 
beteende inte motiverar att tjänsten eller 
kontot tillfälligt stängs eller avslutas, ska 
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onlineplattformen utan onödigt dröjsmål 
ändra sitt beslut enligt punkt 1.

onlineplattformen utan onödigt dröjsmål 
ändra sitt beslut enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 425
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
system för hantering av klagomål på ett 
snabbt, vaksamt och objektivt sätt. När 
klagomålen omfattar ett tillräckligt 
underlag för att onlineplattformen ska anse 
att den information som klagomålet avser 
inte är olaglig eller oförenlig med dess 
allmänna villkor, eller innehåller 
information som visar att den klagandes 
beteende inte motiverar att tjänsten eller 
kontot tillfälligt stängs eller avslutas, ska 
onlineplattformen utan onödigt dröjsmål 
ändra sitt beslut enligt punkt 1.

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
system för hantering av klagomål på ett 
snabbt, objektivt och transparent sätt. När 
klagomålen omfattar ett tillräckligt 
underlag för att onlineplattformen ska anse 
att den information som klagomålet avser 
inte är olaglig eller oförenlig med dess 
allmänna villkor, eller innehåller 
information som visar att den klagandes 
beteende inte motiverar att tjänsten eller 
kontot tillfälligt stängs eller avslutas, ska 
onlineplattformen utan onödigt dröjsmål 
ändra sitt beslut enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 426
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) När klagomålen omfattar ett 
tillräckligt underlag för att 
onlineplattformen ska anse att den 
information som klagomålet avser faktiskt 
är olaglig och oförenlig med dess 
allmänna villkor, eller innehåller 
information som visar att den klagandes 
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beteende motiverar att tjänsten eller 
kontot tillfälligt stängs eller avslutas, ska 
onlineplattformen också utan onödigt 
dröjsmål ändra sitt beslut enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 427
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Onlineplattformarna ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta de klagande 
om det beslut som de fattat med avseende 
på den information som klagomålet avser 
och ska underrätta de klagande om 
möjligheterna till tvistlösning utanför 
domstol enligt artikel 18 samt om andra 
tillgängliga möjligheter till prövning.

4. Onlineplattformarna ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta de klagande, 
på språket i den språkregion där den 
klagande har sitt etableringsställe, om det 
beslut som de fattat med avseende på den 
information som klagomålet avser och ska 
underrätta de klagande om möjligheterna 
till tvistlösning utanför domstol enligt 
artikel 18 samt om andra tillgängliga 
möjligheter till prövning.

Or. nl

Ändringsförslag 428
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Onlineplattformarna ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta de klagande 
om det beslut som de fattat med avseende 
på den information som klagomålet avser 
och ska underrätta de klagande om 
möjligheterna till tvistlösning utanför 
domstol enligt artikel 18 samt om andra 
tillgängliga möjligheter till prövning.

4. Onlineplattformarna ska utan 
onödigt dröjsmål omedelbart underrätta de 
klagande om det beslut som de fattat med 
avseende på den information som 
klagomålet avser och ska underrätta de 
klagande om möjligheterna till tvistlösning 
utanför domstol enligt artikel 18 samt om 
andra tillgängliga möjligheter till prövning.
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Or. en

Ändringsförslag 429
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder.

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder 
och att de granskas av kvalificerad 
personal som ska tillhandahållas adekvat 
inledande och fortlöpande utbildning om 
tillämplig lagstiftning och internationella 
människorättsnormer samt lämpliga 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 430
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder.

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder 
och att de inbegriper mänsklig lösning i 
händelse av tvister eller prövning.

Or. en

Motivering

Automatiserade metoder bör inte tillämpas i fall där det förekommer en rättslig tvist eller 
behov av prövning.

Ändringsförslag 431
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Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tvistlösningen är lättillgänglig via 
elektronisk kommunikationsteknik.

(c) Tvistlösningen är lättillgänglig, 
även för personer med 
funktionsnedsättning, via elektronisk 
kommunikationsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 432
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Organet klarar att lösa tvister på ett 
snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt 
och på minst ett av de officiella språken i 
unionen.

(d) Organet klarar att lösa tvister på ett 
snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt, 
och på ett sätt som är tillgängligt för 
personer med funktionsnedsättning, och 
på ett av de officiella språken i unionen 
och åtminstone på det språk som talas av 
den mottagare som det beslut som avses i 
artikel 17 är riktat till.

Or. en

Ändringsförslag 433
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tvistlösningen sker i enlighet med 
tydliga och rättvisa förfaranderegler.

(e) Tvistlösningen sker i enlighet med 
tydliga, rättvisa och transparenta 
förfaranderegler.
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Or. en

Ändringsförslag 434
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om organet avgör tvisten till 
tjänstemottagarens fördel ska 
onlineplattformen ersätta mottagaren för 
alla avgifter och andra skäliga utgifter som 
mottagaren har betalat eller ska betala i 
samband med tvistlösningen. Om organet 
avgör tvisten till onlineplattformens fördel 
ska mottagaren inte behöva stå för några 
avgifter eller andra utgifter som 
onlineplattformen har betalat eller ska 
betala i samband med tvistlösningen.

3. Om organet avgör tvisten till 
tjänstemottagarens fördel ska 
onlineplattformen ersätta mottagaren för 
alla avgifter och andra skäliga utgifter som 
mottagaren har betalat eller ska betala i 
samband med tvistlösningen.

Or. en

Ändringsförslag 435
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2013/11/EU eller 
alternativa tvistlösningsförfaranden och 
tvistlösningsenheter för konsumenter som 
inrättats inom ramen för detta direktiv.

6. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2013/11/EU eller 
alternativa tvistlösningsförfaranden och 
tvistlösningsenheter för konsumenter som 
inrättats inom ramen för detta direktiv, och 
inte heller påverka mottagarens rätt att 
avgöra tvister i domstol.

Or. nl

Ändringsförslag 436
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Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2013/11/EU 
eller alternativa tvistlösningsförfaranden 
och tvistlösningsenheter för konsumenter 
som inrättats inom ramen för detta 
direktiv.

6. Denna artikel ska endast börja 
gälla för andra leverantörer än mycket 
stora onlineplattformar från och med [24 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 437
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Statusen betrodd anmälare enligt 
denna förordning ska, efter ansökan från 
enheter, beviljas av samordnaren för 
digitala tjänster i den medlemsstat där den 
sökande är etablerad, om den ansökande 
har visat att den uppfyller samtliga följande 
villkor:

2. Statusen betrodd anmälare enligt 
denna förordning ska, efter ansökan från 
enheter, beviljas av kommissionen eller 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där den sökande är etablerad, 
om den ansökande har visat att den 
uppfyller samtliga följande villkor:

Or. en
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Ändringsförslag 439
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den representerar kollektiva 
intressen och är oberoende från alla 
onlineplattformar.

(b) Den representerar kollektiva 
intressen och är oberoende från alla 
onlineplattformar, utom när det gäller 
företag som har ett egenintresse av att 
anmäla förfalskade produkter av deras 
varumärke och därmed säkerställa att 
kundupplevelsen online är säkrare och 
mer tillförlitlig.

Or. en

Ändringsförslag 440
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den representerar kollektiva 
intressen och är oberoende från alla 
onlineplattformar.

(b) Den representerar allmänna 
intressen och är oberoende av alla 
onlineplattformar och kommersiella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 441
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(ba) Den har inte något ekonomiskt, 
socialt eller politiskt intresse av att den 
anmälda enheten lämnar marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 442
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den offentliggör minst två gånger 
om året en tydlig och lättbegriplig rapport 
om anmälningar som lämnats in i 
enlighet med artikel 14 under den 
relevanta period som rapporten omfattar. 
Rapporten ska innehålla
– en sammanfattning av anmälningar 
som kategoriserats utifrån vem 
leverantören av värdtjänster är,
– den typ av innehåll som anmälts,
– de särskilda rättsliga bestämmelser som 
ska ha brutits av det innehåll som 
anmälts,
– de åtgärder som vidtagits av 
leverantören, och
– eventuella intressekonflikter och 
finansieringskällor.

Or. en

Ändringsförslag 443
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordnarna för digitala tjänster 3. Samordnarna för digitala tjänster 
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ska meddela kommissionen och nämnden 
namn, adresser och e-postadresser för de 
enheter som de har beviljat statusen 
betrodd anmälare i enlighet med punkt 2.

och kommissionen ska meddela varandra 
och nämnden namn, adresser och e-
postadresser för de enheter som de har 
beviljat statusen betrodd anmälare i 
enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 444
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 3 i en 
allmänt tillgänglig databas och hålla denna 
databas uppdaterad.

4. Kommissionen ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 3 i en 
offentlig och allmänt tillgänglig databas 
och hålla denna databas uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 445
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en onlineplattform har 
information som visar att en betrodd 
anmälare inkommit med ett betydande 
antal anmälningar som inte är tillräckligt 
exakta eller som är bristfälligt underbyggda 
via de mekanismer som avses i artikel 14, 
inbegripet information som samlats in i 
samband med behandlingen av klagomål 
via det interna system för hantering av 
klagomål som avses i artikel 17.3, ska den 
överlämna denna information till den 
samordnare för digitala tjänster som 
beviljade den berörda enheten status som 
betrodd anmälare och därvid tillhandahålla 

5. Om en onlineplattform har 
information som visar att en betrodd 
anmälare inkommit med ett betydande 
antal anmälningar som inte är tillräckligt 
exakta eller som är bristfälligt underbyggda 
via de mekanismer som avses i artikel 14, 
inbegripet information som samlats in i 
samband med behandlingen av klagomål 
via det interna system för hantering av 
klagomål som avses i artikel 17.3, ska den 
överlämna denna information till den 
samordnare myndighet som beviljade den 
berörda enheten status som betrodd 
anmälare och därvid tillhandahålla de 
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de nödvändiga förklaringarna och 
styrkande handlingarna.

nödvändiga förklaringarna och styrkande 
handlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 446
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den samordnare för digitala tjänster 
som beviljade enheten status som betrodd 
anmälare ska återkalla denna status om den 
efter en undersökning, antingen på eget 
initiativ eller på grundval av information 
från tredje parter – inbegripet information 
som tillhandahålls av en onlineplattform i 
enlighet med punkt 5, fastställer att enheten 
inte längre uppfyller de villkor som anges i 
punkt 2. Innan statusen återkallas ska 
samordnaren för digitala tjänster ge 
enheten möjlighet att reagera på resultatet 
av undersökningen och samordnarens 
avsikt att återkalla enhetens status som 
betrodd anmälare.

6. Den samordnare för digitala tjänster 
som beviljade enheten status som betrodd 
anmälare ska återkalla denna status om den 
efter en undersökning, antingen på eget 
initiativ eller på grundval av information 
från tredje parter – inbegripet information 
som tillhandahålls av en onlineplattform i 
enlighet med punkt 5, fastställer att enheten 
inte längre uppfyller de villkor som anges i 
punkt 2. Innan statusen återkallas ska 
samordnaren för digitala tjänster ge 
enheten möjlighet att reagera på resultatet 
av undersökningen och samordnarens 
avsikt att återkalla enhetens status som 
betrodd anmälare på språket i den 
språkregion där anmälaren har sitt 
etableringsställe.

Or. nl

Ändringsförslag 447
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den samordnare för digitala 
tjänster som beviljade enheten status som 
betrodd anmälare ska återkalla denna status 

6. Den myndighet som beviljade 
enheten status som betrodd anmälare ska 
återkalla denna status om den efter en 
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om den efter en undersökning, antingen på 
eget initiativ eller på grundval av 
information från tredje parter – inbegripet 
information som tillhandahålls av en 
onlineplattform i enlighet med punkt 5, 
fastställer att enheten inte längre uppfyller 
de villkor som anges i punkt 2. Innan 
statusen återkallas ska samordnaren för 
digitala tjänster ge enheten möjlighet att 
reagera på resultatet av undersökningen 
och samordnarens avsikt att återkalla 
enhetens status som betrodd anmälare.

undersökning, antingen på eget initiativ 
eller på grundval av information från tredje 
parter – inbegripet information som 
tillhandahålls av en onlineplattform i 
enlighet med punkt 5, fastställer att enheten 
inte längre uppfyller de villkor som anges i 
punkt 2. Innan statusen återkallas ska 
samordnaren för digitala tjänster ge 
enheten möjlighet att reagera på resultatet 
av undersökningen och samordnarens 
avsikt att återkalla enhetens status som 
betrodd anmälare.

Or. en

Ändringsförslag 448
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat 
en förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

1. Onlineplattformarna ska, under en 
specifik tidsperiod, efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning och lämnat en 
uttömmande förklaring, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är olagligt. 
Onlineplattformen får begära stöd från 
samordnaren för digitala tjänster för att 
fastställa den frekvens för vilken ett 
tillfälligt avbrytande av ett konto anses 
vara nödvändigt och för att fastställa 
avbrottets varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, på språket i den 
språkregion där onlineplattformen 
erbjuder sina tjänster, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

Or. nl

Ändringsförslag 450
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och när det är 
proportionellt efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

Or. en

Ändringsförslag 451
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat 
en förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som kränker medborgarnas 
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grundläggande rättigheter, såsom 
hatpropaganda, uppmaningar till våld och 
annat diskriminerande innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 452
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat 
en förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
behandlingen av anmälningar och 
klagomål som inkommer via de 
mekanismer för anmälning och åtgärder 
och interna system för hantering av 
klagomål som avses i artiklarna 14 
respektive 17, från individer eller enheter 
eller från klagande som ofta inkommer 
med anmälningar eller klagomål som är 
uppenbart ogrundade.

2. Onlineplattformarna ska, under en 
fastställd tidsperiod och efter att ha 
utfärdat minst tre förhandsvarningar, 
tillfälligt avbryta behandlingen av 
anmälningar och klagomål som inkommer 
via de mekanismer för anmälning och 
åtgärder och interna system för hantering 
av klagomål som avses i artiklarna 14 
respektive 17, från individer eller enheter 
eller från klagande som ofta inkommer 
med anmälningar eller klagomål som är 
ogrundade.

Or. en

Ändringsförslag 453
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det absoluta antalet innehållsposter 
som är uppenbart olagliga eller 
anmälningar eller klagomål som är 
uppenbart ogrundade, vilka inkommit 
under det senaste året.

(a) Det absoluta antalet innehållsposter 
som är olagliga eller anmälningar eller 
klagomål som är ogrundade, vilka 
inkommit under det senaste året.

Or. en
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Ändringsförslag 454
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillfälliga avbrott som avses i 
punkterna 1 och 2 kan förklaras vara 
permanenta om
(a) det finns tvingande skäl som rör lag 
och allmän ordning, inbegripet pågående 
brottsutredningar, som motiverar att 
undvika eller skjuta upp underrättelsen 
till mottagaren,
(b) de poster som avlägsnades var 
komponenter av kampanjer med hög 
volym för att vilseleda användare eller 
manipulera ansträngningar för att 
moderera plattformsinnehåll, eller
(c) de poster som avlägsnades hörde 
samman med innehåll som omfattades av 
[direktiv 2011/93/EU uppdaterad 
referens] eller [direktiv (EU) 2017/541 
XXX Ny referens till förordningen om 
aktörer från tredjeland].

Or. en

Ändringsförslag 455
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bedömningen ska utföras av 
kvalificerad personal som har fått särskild 
utbildning om det gällande regelverket.

Or. en
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Ändringsförslag 456
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Onlineplattformarna ska i sina 
allmänna villkor på ett tydligt och 
detaljerat sätt ange sin policy för sådant 
missbruk som avses i punkterna 1 och 2, 
även vad gäller vilka sakförhållanden och 
omständigheter som de beaktar när de 
bedömer om ett visst beteende utgör 
missbruk och fastställer varaktigheten för 
den tillfälliga stängningen varaktighet.

4. Onlineplattformarna ska i sina 
allmänna villkor på ett tydligt, allmänt 
tillgängligt och detaljerat sätt ange sin 
policy för sådant missbruk som avses i 
punkterna 1 och 2, även vad gäller vilka 
sakförhållanden och omständigheter som 
de beaktar när de bedömer om ett visst 
beteende utgör missbruk och fastställer 
varaktigheten för den tillfälliga 
stängningen varaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 457
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform får 
kännedom om information som ger upphov 
till en misstanke om att ett allvarligt brott 
som innefattar ett hot mot personers liv 
eller säkerhet har skett, håller på att ske 
eller sannolikt kommer att ske, ska den 
omedelbart underrätta de 
brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater (en 
eller flera) om denna misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig.

1. Om en onlineplattform får 
kännedom om information som ger upphov 
till en misstanke om att ett brott har skett, 
håller på att ske eller sannolikt kommer att 
ske, ska den omedelbart underrätta de 
brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater (en 
eller flera) om denna misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig.

Or. de
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Motivering

Det bör i princip föreligga en anmälningsskyldighet för samtliga brott. Detta gör det möjligt 
att agera mot brott såsom hatbrott och hets mot folkgrupp.

Ändringsförslag 458
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform får 
kännedom om information som ger upphov 
till en misstanke om att ett allvarligt brott 
som innefattar ett hot mot personers liv 
eller säkerhet har skett, håller på att ske 
eller sannolikt kommer att ske, ska den 
omedelbart underrätta de 
brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater (en 
eller flera) om denna misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig.

1. Om en onlineplattform får 
kännedom om exakt information som ger 
upphov till en misstanke om att ett 
allvarligt brott som innefattar ett 
överhängande hot mot personers liv eller 
säkerhet har skett, håller på att ske eller 
planeras att ske, ska den omedelbart 
underrätta de brottsbekämpande eller 
rättsliga myndigheterna i berörda 
medlemsstater (en eller flera) om denna 
misstanke och, på deras begäran, 
tillhandahålla all ytterligare relevant 
information som finns tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 459
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om onlineplattformarna inte med 
rimlig säkerhet kan fastställa vilken 
medlemsstat som berörs ska den underrätta 
de brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat där den är etablerad eller har 
sin rättsliga företrädare, eller underrätta 
Europol.

2. Om onlineplattformarna inte med 
rimlig säkerhet kan fastställa vilken 
medlemsstat som berörs ska den underrätta 
de brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat där den har sitt huvudsakliga 
etableringsställe eller sin rättsliga 
företrädare, och även överlämna 
informationen till Europol för lämplig 
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uppföljning.

Or. en

Ändringsförslag 460
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om onlineplattformarna inte med 
rimlig säkerhet kan fastställa vilken 
medlemsstat som berörs ska den underrätta 
de brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat där den är etablerad eller har 
sin rättsliga företrädare, eller underrätta 
Europol.

2. Om onlineplattformarna inte med 
rimlig säkerhet kan fastställa vilken 
medlemsstat som berörs ska den utan 
onödigt dröjsmål underrätta de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat där den är etablerad eller har 
sin rättsliga företrädare, eller underrätta 
Europol.

Or. en

Ändringsförslag 461
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a Information som erhålls av en 
brottsbekämpande myndighet eller 
domstol i en medlemsstat i enlighet med 
punkt 1 ska inte användas för något annat 
syfte än de som direkt hör samman med 
det allvarliga brott som har anmälts.

Or. en

Ändringsförslag 462
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska den 
säkerställa att näringsidkarna endast kan 
använda dess tjänster för att främja 
meddelanden eller erbjuda produkter eller 
tjänster till konsumenter som är 
lokaliserade i unionen om 
onlineplattformen. innan näringsidkarna 
använder dess tjänster, har erhållit 
följande information:

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare på 
plattformen ska den säkerställa att 
näringsidkarna endast kan använda dess 
tjänster för att erbjuda produkter, tjänster 
eller innehåll till konsumenter som är 
lokaliserade i unionen om näringsidkaren 
har tillhandahållit följande information 
till onlineplattformen:

Or. en

Ändringsförslag 463
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska den 
säkerställa att näringsidkarna endast kan 
använda dess tjänster för att främja 
meddelanden eller erbjuda produkter eller 
tjänster till konsumenter som är 
lokaliserade i unionen om 
onlineplattformen. innan näringsidkarna 
använder dess tjänster, har erhållit 
följande information:

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska den 
säkerställa att näringsidkarna endast kan 
använda dess tjänster för att främja 
meddelanden eller erbjuda produkter eller 
tjänster till konsumenter som är 
lokaliserade i unionen om 
onlineplattformen har erhållit följande 
information:

Or. en

Ändringsförslag 464
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
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Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En kopia av näringsidkarens 
identitetshandling eller annan elektronisk 
identifiering enligt artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/201450.

(b) Ett pass eller en kopia av 
näringsidkarens identitetshandling eller 
annan elektronisk identifiering enligt 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/201450.

_________________ _________________
50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Or. en

Ändringsförslag 465
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Näringsidkarens bankuppgifter, om 
näringsidkaren är en fysisk person.

(c) Näringsidkarens bankuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 466
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Namn, adress, telefonnummer och 
e-postadress för den ekonomiska aktören i 
den mening som avses i artiklarna 3.13 
och 4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/102051 eller varje 

(d) I den mån avtalet avser produkter 
som är föremål för unionsregler som 
förtecknas i artikel 4.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020, namn, adress, 
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annan relevant akt i unionslagstiftningen. telefonnummer och e-postadress för den 
ekonomiska aktören, som är etablerad i 
unionen och som avses i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/102051.

_________________ _________________
51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 
2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och 
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 467
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En självcertifiering där 
näringsidkaren förbinder sig att endast 
erbjuda produkter eller tjänster som 
överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätten.

(f) En självcertifiering där 
näringsidkaren intygar att de produkter 
eller tjänster som tillhandahålls 
överensstämmer med relevant 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 468
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som underlättar 
försäljning av harmoniserade 



PE696.546v01-00 80/167 AM\1238660SV.docx

SV

konsumentvaror mellan en säljare i ett 
tredjeland och en konsument i EU och 
där det inte finns någon annan tillverkare 
eller importör i EU bör kontrollera att 
produkten bär den nödvändiga 
märkningen om överensstämmelse (CE-
märkning) och att den har andra 
relevanta dokument (t.ex. EU-försäkran 
om överensstämmelse). Näringsidkare 
från unionen och tredjeländer bör också 
ha möjlighet att frivilligt ladda upp 
relevanta dokument som intygar att deras 
varor uppfyller EU:s 
konsumentskyddsnormer. Om 
näringsidkarna väljer att göra detta kan 
onlineplattformar sedan som en del av 
användargränssnittet lägga fram dessa 
dokument för användarna för att öka 
konsumenternas förtroende för de 
distansavtal som ingås på deras 
plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 469
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, göra 
rimliga ansträngningar för att bedöma om 
den information som avses i punkt 1 a, d 
och e är tillförlitlig, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor.

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, vid 
behov med stöd av samordnaren för 
digitala tjänster, bedöma om den 
information som avses i punkt 1 a, d och e 
är tillförlitlig, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga och 
officiella källor. Onlineplattformar som 
möjliggör distansavtal med näringsidkare 
i tredjeländer bör fastställa att 
näringsidkaren från tredjelandet uppfyller 
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relevant unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om produktsäkerhet innan 
denne ges åtkomst till dess tjänster som 
erbjuds i unionen och, i förekommande 
fall, med stöd av samordnaren för digitala 
tjänster. Samordnaren för digitala tjänster 
kan begära stöd från marknadskontroll- 
eller tullmyndigheter för att bedöma den 
information som lämnas av 
näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 470
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, göra 
rimliga ansträngningar för att bedöma om 
den information som avses i punkt 1 a, d 
och e är tillförlitlig, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor.

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, göra 
rimliga ansträngningar för att bedöma om 
den information som avses i punkt 1 a, d 
och e är tillförlitlig, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor. Under förutsättning att 
onlineplattformen har gjort rimliga 
ansträngningar för att bedöma 
informationen i leden a, d och e, ska 
onlineplattformen inte hållas ansvarig för 
information som tillhandahålls av 
näringsidkaren som i slutändan är 
felaktig.

Or. en

Ändringsförslag 471
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en onlineplattform får 
indikationer på att någon del av den 
information enligt punkt 1 som erhållits 
från den berörda näringsidkaren är oriktig 
eller ofullständig ska den plattformen 
begära att näringsidkaren rättar den 
informationen i den utsträckning som är 
nödvändig för att säkerställa att all 
information är korrekt och fullständig, 
vilket ska ske utan dröjsmål eller inom den 
tidsfrist som fastställs i unionsrätten eller 
nationell lagstiftning.

3. Om en onlineplattform, genom 
rimliga ansträngningar enligt punkt 2 
eller genom medlemsstaternas 
konsumentmyndigheter, får indikationer 
på att någon del av den information enligt 
punkt 1 som erhållits från den berörda 
näringsidkaren är oriktig eller ofullständig 
ska den plattformen begära att 
näringsidkaren rättar den informationen i 
den utsträckning som är nödvändig för att 
säkerställa att all information är korrekt 
och fullständig, vilket ska ske utan 
dröjsmål eller inom den tidsfrist som 
fastställs i unionsrätten eller nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 472
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Onlineplattformen ska lagra den 
information som erhållits i enlighet med 
punkterna 1 och 2 på ett säkert sätt under 
hela löptiden för dess avtalsförhållande 
med den berörda näringsidkaren. Den ska 
sedan radera informationen.

4. Onlineplattformen ska lagra den 
information som erhållits i enlighet med 
punkterna 1 och 2 på ett säkert sätt under 
hela löptiden för dess avtalsförhållande 
med den berörda näringsidkaren, då 
näringsidkaren ska uppmanas att 
informera om eventuella ändringar och 
bekräfta den information som innehas av 
onlineplattformen en gång per år. Efter 
att avtalsförhållandet har upphört ska 
onlineplattformen radera informationen.

Or. en
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Ändringsförslag 473
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Antalet tillfälliga stängningar som 
gjorts i enlighet med artikel 20, där 
åtskillnad ska göras mellan tillfälliga 
stängningar som gjorts till följd av 
tillhandahållande av innehåll som är 
uppenbart olagligt, inlämning av 
anmälningar som är uppenbart ogrundande 
och inlämning av klagomål som är 
uppenbart ogrundade.

(b) Antalet tillfälliga stängningar som 
gjorts i enlighet med artikel 20, där 
åtskillnad ska göras mellan tillfälliga 
stängningar som gjorts till följd av 
tillhandahållande av innehåll som är 
uppenbart olagligt, tillhandahållande av 
kränkande/skadligt innehåll, inlämning av 
anmälningar som är uppenbart ogrundande 
och inlämning av klagomål som är 
uppenbart ogrundade.

Or. en

Ändringsförslag 474
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Antalet tillfälliga stängningar som 
gjorts i enlighet med artikel 20, där 
åtskillnad ska göras mellan tillfälliga 
stängningar som gjorts till följd av 
tillhandahållande av innehåll som är 
uppenbart olagligt, inlämning av 
anmälningar som är uppenbart ogrundande 
och inlämning av klagomål som är 
uppenbart ogrundade.

(b) Antalet tillfälliga stängningar som 
gjorts i enlighet med artikel 20, där 
åtskillnad ska göras mellan tillfälliga 
stängningar som gjorts till följd av 
tillhandahållande av innehåll som är 
olagligt, inlämning av anmälningar som är 
ogrundande och inlämning av klagomål 
som är ogrundade.

Or. en

Ändringsförslag 475
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
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Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformarna ska minst en 
gång var sjätte månad offentliggöra 
information om det genomsnittliga antalet 
aktiva tjänstemottagare i unionen per 
månad i varje medlemsstat, beräknat som 
genomsnittet under den senaste 
sexmånadersperioden, i enlighet med den 
metod som fastställs i de delegerade akter 
som antas i enlighet med artikel 25.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 476
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Onlineplattformar ska tydligt ange 
hur och i vilket syfte de samlar in 
uppgifter från användarna av tjänsten 
och hur, till vem och i vilket syfte de 
sprider de insamlade uppgifterna vidare. 
Denna information bör göras tillgänglig i 
ett allmänt tillgängligt och lättläst format.

Or. en

Ändringsförslag 477
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 

Onlineplattformar får inte göra reklam 
baserad på profilering av sina användare 
om dessa inte tydligt uttrycker sitt 
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som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

godtagande av sådan praxis. 
Onlineplattformar ska inte begränsa 
konsumenternas val genom att göra 
tillgången till vissa av deras funktioner 
beroende av att profilering godtas.
Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

Or. en

Ändringsförslag 478
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

Onlineplattformar som direkt eller indirekt 
visar annonsering på sina onlinegränssnitt 
eller delar av dem ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild konsument, på 
ett klart och koncist, men meningsfullt, 
enhetligt och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

Or. en

Ändringsförslag 479
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att den information som visas utgör 
annonsering,

(a) Att den information som visas utgör 
annonsering och om annonseringen är ett 
resultat av en automatiserad mekanism, 
exempelvis en mekanism för utbyte av 
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reklam,

Or. en

Ändringsförslag 480
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.

(b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades och 
den person som direkt eller indirekt 
finansierar annonseringen.

Or. en

Ändringsförslag 481
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om annonseringen på något sätt 
är riktad och

Or. en

Ändringsförslag 482
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Meningsfull information om de 
huvudparametrar som använts för att 
fastställa vilka mottagare som 

(c) Meningsfull, detaljerad och 
specifik information om de parametrar 
som använts för att rikta och visa 
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annonseringen ska visas för. annonseringen, på ett sätt som gör det 
möjligt för konsumenten att avgöra varför 
och hur annonseringen i fråga visats för 
honom eller henne. Denna information 
ska inbegripa de datakategorier som 
riktade annonseringsformer skulle 
använda för att vända sig till och 
kategorisera konsumenter och de data 
som plattformar delar med annonsörer för 
riktad reklam.

Or. en

Ändringsförslag 483
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Meningsfull information om de 
huvudparametrar som använts för att 
fastställa vilka mottagare som 
annonseringen ska visas för.

(c) I förekommande fall, meningsfull 
information om de huvudparametrar som 
använts för att fastställa vilka mottagare 
som annonseringen ska visas för, för alla 
annonser med anknytning till folkhälsa, 
allmän säkerhet, samhällsdebatten, 
politiskt deltagande och jämställdheten.

Or. en

Ändringsförslag 484
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Meningsfull information om de 
huvudparametrar som använts för att 
fastställa vilka mottagare som 
annonseringen ska visas för.

(c) Meningsfull information om de 
parametrar som använts för att fastställa 
vilka mottagare som annonseringen ska 
visas för och hur dessa parametrar kan 
ändras och/eller oönskad reklam 
blockeras.
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Or. en

Ändringsförslag 485
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den ersättning som betalas ut av 
annonsören.

Or. en

Ändringsförslag 486
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar andra 
unionsrättsakter ska onlineplattformar 
som visar användargenererat innehåll 
som kan inkludera sponsrad information 
eller annan information som är likvärdig 
annonsering, vilken normalt 
tillhandahålls mot ersättning, i sina 
villkor inbegripa en skyldighet för 
mottagarna av deras tjänst att informera 
andra mottagare om när de har tagit emot 
ersättning eller andra naturaförmåner för 
sitt innehåll. En underlåtenhet att 
informera plattformen eller andra 
mottagare ska anses utgöra ett 
åsidosättande av leverantörens villkor.

Or. en

Ändringsförslag 487
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
tjänstemottagare som är minderåriga. När 
annonser är riktade mot minderåriga ska 
onlineplattformarna på ett tydligt, enkelt 
och otvetydigt sätt ange att denna annons 
är riktad till denna grupp av mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 488
Alfred Sant, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat i 
enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3.

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat i 
enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3, eller 
om de har en dominerande ställning i en 
viss marknadssektor.

Or. en

Ändringsförslag 489
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
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tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat 
i enlighet med den metod som fastställs i 
de delegerade akter som avses i punkt 3.

tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer.

Or. en

Ändringsförslag 490
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 69 för att 
korrigera det genomsnittliga antalet 
tjänstemottagare per månad i unionen 
enligt punkt 1, om unionens befolkning 
ökar eller minskar med minst 5 % jämfört 
med dess befolkning 2020, eller, efter 
korrigering genom en delegerad akt, av 
dess befolkning det år då den senaste 
delegerade akten antogs. I sådana fall ska 
den justera antalet så att det motsvarar 10 
% av unionens befolkning det år då den 
antar den delegerade akten, avrundat uppåt 
eller nedåt så att siffran kan uttryckas i 
miljoner.

2. Kommissionen bör kunna 
uppdatera denna förordning genom 
lagstiftningsakter i enlighet med artikel 
294 i EUF-fördraget. Sådana revideringar 
kan vara nödvändiga för att korrigera det 
genomsnittliga antalet tjänstemottagare per 
månad i unionen enligt punkt 1, om 
unionens befolkning ökar eller minskar 
med minst 5 % jämfört med dess 
befolkning 2020, eller, efter korrigering 
genom en lagstiftningsakt, av dess 
befolkning det år då den senaste 
lagstiftningsakten antogs. I sådana fall ska 
den justera antalet så att det motsvarar 
10 % av unionens befolkning det år då den 
antar lagstiftningsakten, avrundat uppåt 
eller nedåt så att siffran kan uttryckas i 
miljoner.

Or. en

Ändringsförslag 491
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen bedömer om en 
onlineplattform som inte uppfyller det 
tröskelvärde på 45 miljoner aktiva 
användare per månad som anges i punkt 
1 fortfarande kan orsaka betydande och 
systemiska samhällsrisker. Även om en 
onlineplattform kanske inte uppfyller de 
kvantitativa kriterierna för att 
kategoriseras som en mycket stor 
onlineplattform, kan den uppfylla minst 
två av följande kvalitativa kriterier:
(a) Den har en betydande inverkan på den 
inre marknaden.
(b) Den driver en central plattformstjänst 
som fungerar som en viktig nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare.
(c) Den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller 
det kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning inom en nära framtid.
(d) Den underlåter upprepade gånger och 
systematiskt att ta bort olagligt innehåll, 
vilket framgår av 
transparensrapporteringen enligt 
artiklarna 13 och 24.
Om kommissionen finner att 
onlineplattformen utgör betydande och 
systemiska samhällsrisker på grundval av 
ovanstående kriterier, kan samordnaren 
för digitala tjänster i etableringslandet 
kräva att onlineplattformen uppfyller en 
del av de skyldigheter som anges i avsnitt 
4 under ett begränsat antal gånger tills 
risken har minskat.

Or. en

Ändringsförslag 492
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, efter samråd 
med nämnden, anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 69 för att fastställa en 
särskild metod för beräkningen av det 
genomsnittliga antalet aktiva 
tjänstemottagare per månad i unionen, 
för de syften som avses i punkt 1. Denna 
metod ska i synnerhet specificera hur 
unionens befolkning ska fastställas och 
kriterierna för fastställande av det 
genomsnittliga antalet aktiva 
tjänstemottagare per månad i unionen, 
med beaktande av olika 
tillgänglighetsfunktioner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 493
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan metod ska säkerställa följande i 
förhållande till aktiva mottagare:
(a) Automatiska interaktioner, konton 
eller datascanningar av en icke-människa 
(botar) är inte inkluderade.
(b) Den som enbart ser en tjänst utan köp, 
inloggning eller annan aktiv 
identifikation av en mottagare ska inte 
betraktas som en aktiv mottagare.
(c) Antalet ska baseras på varje tjänst för 
sig.
(d) Mottagare som är anslutna på flera 
enheter räknas bara en gång.
(e) Indirekt användning av tjänsten, via 
en tredje part eller länkning, ska inte 
räknas.
(f) Om en onlineplattform har en annan 
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leverantör av förmedlingstjänster som 
värd tilldelas de aktiva mottagarna enbart 
den onlineplattform som är närmast 
mottagaren.
(g) Det genomsnittliga antalet behålls 
under minst sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 494
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 a
Rätten till ett konto

1. Mycket stora onlineplattformar ska 
vara skyldiga att ge varje användare med 
legitima avsikter möjlighet att skapa ett 
konto. Användaren ska kunna verifiera 
sitt konto. 
2. Mycket stora onlineplattformar ska 
endast kunna radera ett konto om 
användaren använder det för olaglig 
verksamhet, såsom övergrepp, bedrägerier 
eller terroristpropaganda. 

Or. en

Ändringsförslag 495
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 a
Mycket stora onlineplattformar som 
tillhandahåller mellanhänder för att 
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sammankoppla säljare och köpare får inte 
delta i sina egna plattformar i konkurrens 
med andra säljare. Denna artikel ska 
tillämpas på mycket stora 
onlineplattformar som använder egna 
marknadsplatser för reklam och 
försäljning av sina egna varor, vilket 
förhindrar konkurrensbegränsande 
åtgärder och främjandet av lika villkor på 
den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 496
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b
Innehållsmoderering

1. Endast olagligt innehåll kan raderas av 
leverantören själv på mycket stora 
onlineplattformar. 
2. Användaren kan spärra och radera 
innehåll på den del av plattformen som 
han eller hon kontrollerar, till exempel 
när det gäller kommentarer på hans eller 
hennes inlägg. 

Or. en

Ändringsförslag 497
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Spridningen av olagligt innehåll via (a) Uppgifter om spridningen av 
olagligt innehåll via deras tjänster och 
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deras tjänster. berörda jurisdiktioner.

Or. en

Ändringsförslag 498
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

(b) Negativa effekter på utövandet av 
någon av de grundläggande rättigheter 
som anges i stadgan, särskilt 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 499
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

(b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering, inbegripet 
genom diskriminerande algoritmer, samt 
barnets rättigheter, i enlighet med 
artiklarna 7, 11, 21 respektive 24 i stadgan.

Or. en
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Ändringsförslag 500
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

(b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, fria 
medier och mediernas mångfald, förbud 
mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 501
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Inverkan på ekonomin och 
konkurrenskraften i enskilda 
medlemsstater eller på EU-marknaden, 
beroende på vad som är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 502
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Avsiktlig manipulering av deras 
tjänster, däribland genom icke-autentisk 
användning eller automatiserad 

(c) Funktionsfel i eller avsiktlig 
manipulering av deras tjänster, däribland 
genom icke-autentisk användning eller 
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exploatering av tjänsten, med en faktisk 
eller förutsebar negativ inverkan på 
skyddet av folkhälsan, minderåriga eller 
det offentliga samtalet, eller faktisk eller 
förutsebar inverkan på valprocesser och 
allmän säkerhet.

automatiserad exploatering av tjänsten, 
med en faktisk eller förutsebar negativ och 
olaglig inverkan på skyddet av de 
mänskliga rättigheterna eller faktisk eller 
förutsebar inverkan på valprocesser och 
allmän säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 503
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När riskbedömningarna görs ska de 
mycket stora onlineplattformarna i 
synnerhet beakta hur deras system för 
innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering påverkar 
de systemrisker som avses i punkt 1, 
inbegripet vad gäller potentiellt snabb och 
omfattande spridning av olagligt innehåll 
och av information som är oförenlig med 
de allmänna villkoren.

2. När riskbedömningarna görs ska de 
mycket stora onlineplattformarna i 
synnerhet beakta hur deras system för 
innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering påverkar 
de systemrisker som avses i punkt 1, 
inbegripet vad gäller potentiellt snabb och 
omfattande spridning av olagligt eller 
skadligt innehåll och av information som 
är oförenlig med de allmänna villkoren.

Or. en

Ändringsförslag 504
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När riskbedömningarna görs ska de 
mycket stora onlineplattformarna i 
synnerhet beakta hur deras system för 
innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering påverkar 

2. När riskbedömningarna görs ska de 
mycket stora onlineplattformarna beakta 
hur deras system för innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering påverkar 
de systemrisker som avses i punkt 1, 
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de systemrisker som avses i punkt 1, 
inbegripet vad gäller potentiellt snabb och 
omfattande spridning av olagligt innehåll 
och av information som är oförenlig med 
de allmänna villkoren.

inbegripet vad gäller potentiellt snabb och 
omfattande spridning av olagligt innehåll 
och av information som är oförenlig med 
de allmänna villkoren.

Or. en

Ändringsförslag 505
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Resultatet av riskbedömningen och 
de styrkande handlingarna ska 
överlämnas till nämnden och till 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet. En sammanfattande 
version av riskbedömningen ska göras 
allmänt tillgänglig i ett allmänt 
tillgängligt och lättillgängligt format.

Or. en

Ändringsförslag 506
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska införa rimliga, 
proportionella och effektiva 
riskbegränsningsåtgärder för de specifika 
systemrisker som fastställs i enlighet med 
artikel 26. Sådana åtgärder får, i tillämpliga 
fall, innefatta

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska införa rimliga, 
proportionella riskbegränsningsåtgärder för 
de specifika systemrisker som fastställs i 
enlighet med artikel 26. Sådana åtgärder 
får, i tillämpliga fall, innefatta

Or. en
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Ändringsförslag 507
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) anpassning av 
innehållsmodereringen eller 
rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters funktioner 
eller funktionssätt, eller deras allmänna 
villkor,

(a) kontroll av innehållsmodereringen 
eller rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters funktioner 
eller funktionssätt, eller deras allmänna 
villkor,

Or. en

Ändringsförslag 508
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Dessa rapporter bör vara 
lättillgängliga och kostnadsfria för 
allmänheten och innehålla 
standardiserade, öppna uppgifter som 
beskriver systemriskerna, inbegripet 
socioekonomiska sådana.

Or. en

Ändringsförslag 509
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stärkande av interna processer eller 
intern tillsyn över deras verksamhet, i 

(c) stärkande av interna processer eller 
intern tillsyn, som inte enbart är baserade 
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synnerhet vad gäller upptäckt av 
systemrisker,

på automatiserade system, över deras 
verksamhet, i synnerhet vad gäller upptäckt 
av systemrisker,

Or. en

Ändringsförslag 510
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inledande eller anpassning av 
samarbetet med betrodda anmälare i 
enlighet med artikel 19, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 511
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nämnden ska i samarbete med 
kommissionen offentliggöra övergripande 
rapporter en gång om året, vilka ska 
omfatta följande:

2. Nämnden ska i samarbete med 
kommissionen offentliggöra övergripande 
rapporter en gång om året, vilka ska 
omfatta

Or. en

Ändringsförslag 512
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(a) Identifiering och bedömning av de 
mest framträdande och återkommande 
systemrisker som rapporterats av mycket 
stora onlineplattformar eller identifierats 
genom andra informationskällor, i 
synnerhet sådana som tillhandahållits i 
enlighet med artiklarna 31 och 33.

(a) Identifiering och bedömning av de 
mest framträdande och återkommande 
systemrisker som rapporterats av mycket 
stora onlineplattformar eller identifierats 
genom andra informationskällor, i 
synnerhet sådana som tillhandahållits i 
enlighet med artiklarna 31 och 33 och med 
beaktande av deras verkliga eller 
sannolika ekonomiska och 
konkurrensmässiga konsekvenser, om 
sådana finns.

Or. en

Ändringsförslag 513
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bästa praxis för hur de mycket 
stora onlineplattformarna kan begränsa 
de risker som identifieras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 514
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bästa praxis för hur de mycket 
stora onlineplattformarna kan begränsa de 
risker som identifieras.

(b) Bästa praxis för hur de mycket 
stora onlineplattformarna kan begränsa de 
risker som identifieras.

Dessa rapporter bör spridas till 
allmänheten i ett allmänt tillgängligt 
format och innehålla öppna uppgifter som 
beskriver systemriskerna, särskilt riskerna 
för de mänskliga rättigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 515
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Åtgärder som vidtas av samordnarna 
för digitala tjänster, nämnden och 
kommissionen för att säkerställa att 
mycket känslig information och 
affärshemligheter hålls konfidentiella.

Or. en

Ändringsförslag 516
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får i samarbete 
med samordnarna för digitala tjänster 
utfärda allmänna riktlinjer för 
tillämpningen av punkt 1 med avseende 
på specifika risker, i synnerhet för att 
beskriva bästa praxis och rekommendera 
tänkbara åtgärder, med vederbörlig 
hänsyn till de konsekvenser som 
åtgärderna kan ha på de grundläggande 
rättigheterna enligt stadgan, för alla 
berörda parter. Vid utarbetandet av dessa 
riktlinjer ska kommissionen anordna 
offentliga samråd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 517
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Begränsning av risker för 

yttrandefriheten och mediernas frihet och 
mångfald

1. När specifika systemrisker uppstår för 
utövandet av yttrandefrihet och mediernas 
frihet och mångfald i enlighet med artikel 
26.1 b ska mycket stora onlineplattformar 
säkerställa att utövandet av dessa 
grundläggande rättigheter alltid är 
tillräckligt och effektivt skyddat.
2. När mycket stora onlineplattformar 
tillåter spridning av presspublikationer i 
den mening som avses i artikel 2.4 i 
direktiv (EU) 2019/790 av audiovisuella 
medietjänster i den mening som avses i 
artikel 1.1 a i direktiv 2010/13/EU 
(AVMS) eller andra redaktionella medier, 
som publiceras i enlighet med gällande 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning under en tidningsutgivares, 
audiovisuell eller annan 
medietjänstleverantörs redaktionella 
ansvar och kontroll, som kan hållas 
ansvarig enligt lagarna i en medlemsstat, 
ska plattformarna vara förbjudna att 
avlägsna, ta bort åtkomsten till, tillfälligt 
avbryta eller på annat sätt ingripa i sådant 
innehåll eller sådana tjänster eller 
tillfälligt ställa in eller avbryta 
tjänsteleverantörernas konton på 
grundval av detta innehålls påstådda 
oförenlighet med deras villkor.
3. Mycket stora onlineplattformar ska 
säkerställa att deras innehållsmoderering, 
deras beslutsprocesser, deras tjänsters 
funktioner eller funktionssätt, deras 
villkor och deras rekommendationssystem 
är objektiva, rättvisa och icke-
diskriminerande.
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Or. en

Ändringsförslag 518
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Begränsning av risker för 

yttrandefriheten och mediernas frihet och 
mångfald

1. Mycket stora onlineplattformar ska 
säkerställa att utövandet av de 
grundläggande rättigheterna 
yttrandefrihet och mediernas frihet och 
mångfald alltid skyddas på ett adekvat och 
effektivt sätt. 
2. När mycket stora onlineplattformar 
tillåter spridning av presspublikationer i 
den mening som avses i artikel 2.4 i 
direktiv (EU) 2019/790, av audiovisuella 
medietjänster i den mening som avses i 
artikel 1.1 a i direktiv 2010/13/EU eller av 
andra redaktionella medier som 
publiceras i enlighet med gällande 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning och under det redaktionella 
ansvaret och kontrollen av en 
tidningsutgivare eller en tillhandahållare 
av audiovisuella eller andra tjänster, 
vilken kan hållas ansvarig enligt lagarna i 
en medlemsstat, ska plattformarna 
förbjudas att avlägsna, ta bort åtkomsten 
till, tillfälligt avbryta eller på annat sätt 
ingripa mot sådant innehåll eller sådana 
tjänster eller tillfälligt ställa in eller 
avbryta tjänsteleverantörernas konton på 
grundval av innehållets påstådda 
oförenlighet med deras villkor.
3. Mycket stora onlineplattformar ska 
säkerställa att deras innehållsmoderering, 
deras beslutsprocesser, deras tjänsters 
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funktioner eller funktionssätt, deras 
villkor och deras rekommendationssystem 
är objektiva, rättvisa och icke-
diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 519
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska på egen bekostnad 
och minst en gång om året vara föremål för 
revision för att granska uppfyllandet av

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska på egen bekostnad 
och minst en gång om året vara föremål för 
oberoende revision för att granska 
uppfyllandet av

Or. en

Ändringsförslag 520
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnare för digitala tjänster ska 
tillhandahålla mycket stora 
onlineplattformar inom sin jurisdiktion 
med en årlig revisionsplan som beskriver 
de nyckelområden som ska stå i fokus 
under den kommande revisionscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 521
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är oberoende från de berörda 
mycket stora onlineplattformarna,

(a) är oberoende från de berörda 
mycket stora onlineplattformarna och som 
inte har utfört någon annan tjänst för 
plattformen under de senaste tolv 
månaderna,

Or. en

Ändringsförslag 522
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) har styrkt expertis på områdena 
riskhantering, teknisk kompetens och 
kapacitet, och

(b) har styrkt expertis på områdena 
riskhantering, teknisk kompetens och 
kapacitet som certifierats av ett behörigt 
och ackrediterat certifieringsorgan, och 

Or. en

Ändringsförslag 523
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) har styrkt objektivitet och yrkesetik, 
baserat i synnerhet på efterlevnad av 
uppförandekoder eller lämpliga standarder.

(c) har styrkt objektivitet och yrkesetik, 
baserat i synnerhet på efterlevnad av 
uppförandekoder eller lämpliga standarder,

Or. en

Ändringsförslag 524
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Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte har tillhandahållit en revision till 
samma mycket stora onlineplattform i mer 
än tre år i rad.

Or. en

Ändringsförslag 525
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I de fall då revisionsuttalandet inte 
är positivt, operativa rekommendationer 
om specifika åtgärder för att uppnå 
efterlevnad.

(f) I de fall då revisionsuttalandet är 
negativt, operativa rekommendationer om 
specifika åtgärder för att uppnå efterlevnad 
och riskbaserade tidslinjer för gottgörelse 
med fokus på att korrigera de problem 
som har potential att orsaka mest skada 
för användare av tjänsten som prioriterad 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 526
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I de fall då de organisationer som 
utför revisionerna inte har tillräcklig 
information för att göra ett uttalande på 
grund av att de frågor som granskas är 
nya, ska organisationen avstå från att 
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uttala sig.

Or. en

Ändringsförslag 527
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mycket stora onlineplattformar som 
får en revisionsrapport som inte är positiv 
ska ta vederbörlig hänsyn till alla operativa 
rekommendationer som riktas till dem och 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra dessa. De ska inom en månad 
från mottagandet av dessa 
rekommendationer anta en rapport om 
genomförandet av revisionen där dessa 
åtgärder redovisas. I de fall då de inte 
genomför de operativa 
rekommendationerna ska de i rapporten 
om genomförandet av revisionen motivera 
varför de inte gjort det och ange alla 
alternativa åtgärder som de har vidtagit 
för att åtgärda alla fall av bristande 
efterlevnad.

4. Mycket stora onlineplattformar som 
får en revisionsrapport som inte är positiv 
ska ta vederbörlig hänsyn till alla operativa 
rekommendationer som riktas till dem och 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra dessa. De ska inom en månad 
från mottagandet av dessa 
rekommendationer anta en rapport om 
genomförandet av revisionen där dessa 
åtgärder redovisas.

Or. en

Ändringsförslag 528
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska på 
ett tydligt, tillgängligt och lättbegripligt 
sätt i sina allmänna villkor som ska 
sammanställas på språket i den 
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rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

språkregion där de erbjuder sina tjänster, 
ange de huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

Or. nl

Ändringsförslag 529
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga. Onlineplattformarna ska 
säkerställa att konsumenterna inte 
profileras som standard såvida de inte 
godkänt sitt faktiska deltagande, i enlighet 
med kraven i förordning (EU) nr 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 530
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
parametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 531
Engin Eroglu

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De parametrar som används i 
rekommendationssystemet ska alltid vara 
rättvisa och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 532
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mycket stora onlineplattformar 
ska erbjuda användarna att välja mellan 
rekommendationssystem från första- och 
tredjepartsleverantörer. Sådana tredje 
parter ska erbjudas åtkomst till samma 
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operativsystems-, maskinvaru- eller 
programvarufunktioner som finns 
tillgängliga eller används i samband med 
att mycket stora onlineplattformar 
tillhandahåller sina egna 
rekommendationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 533
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Mycket stora onlineplattformar får 
endast begränsa tillgången till en 
tredjeparts rekommendationssystem 
tillfälligt om missbruk från 
tredjepartsleverantörens sida kan påvisas 
eller om så motiveras genom ett 
omedelbart krav att ta itu med tekniska 
problem, som exempelvis en allvarlig 
sårbarhet när det gäller säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 534
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering för reklam med 
anknytning till den allmänna välfärden

Or. en
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Ändringsförslag 535
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering och så kallade 
deepfakes inom audiovisuella medier

Or. en

Ändringsförslag 536
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mycket stora onlineplattformar som 
visar annonsering på sina onlinegränssnitt 
ska sammanställa och via gränssnitt för 
applikationsprogrammering offentliggöra 
en datakatalog som innehåller den 
information som avses i punkt 2, fram till 
ett år efter att annonseringen visades för 
sista gången på deras onlinegränssnitt. De 
ska säkerställa att datakatalogen inte 
innehåller några personuppgifter för de 
tjänstemottagare som annonseringen 
visades för eller kunde ha visats för.

1. Mycket stora onlineplattformar som 
visar annonsering på sina onlinegränssnitt 
ska sammanställa och via gränssnitt för 
applikationsprogrammering offentliggöra 
en datakatalog som innehåller den 
information som avses i punkt 2 för all 
reklam med anknytning till den allmänna 
välfärden, den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska 
deltagandet och jämställdheten, fram till 
ett år efter att annonseringen visades för 
sista gången på deras onlinegränssnitt. De 
ska säkerställa att datakatalogen inte 
innehåller några personuppgifter för de 
tjänstemottagare som annonseringen 
visades för eller kunde ha visats för.

Or. en

Ändringsförslag 537
Paul Tang, Alfred Sant

Förslag till förordning
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Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.

(b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades och 
den person som direkt eller indirekt 
finansierade annonseringen.

Or. en

Ändringsförslag 538
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den ersättning som har betalats ut 
av annonsören och den ersättning som 
tilldelas onlineplattformen.

Or. en

Ändringsförslag 539
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om annonseringen var avsedd att 
visas specifikt för en eller flera särskilda 
grupper av tjänstemottagare och, i sådana 
fall, de huvudparametrar som använts för 
detta ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 540
Paul Tang
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om annonseringen var avsedd att 
visas specifikt för en eller flera särskilda 
grupper av tjänstemottagare och, i sådana 
fall, de huvudparametrar som använts för 
detta ändamål.

(d) Om annonseringen var avsedd att 
utesluta eller visas specifikt för en eller 
flera särskilda grupper av tjänstemottagare 
och, i sådana fall, de huvudparametrar som 
använts för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 541
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a Om en mycket stor onlineplattform 
upptäcker ett innehåll som är deepfake 
ska leverantören märka innehållet på ett 
väl synligt sätt så att det framgår för 
tjänstemottagarna att innehållet är icke-
autentiskt.

Or. en

Ändringsförslag 542
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Mycket stora onlineplattformar 
som visar annonser på sina 
onlinegränssnitt ska säkerställa att 
annonsörerna kan
(a) begära och erhålla information om 
var annonsen har varit placerad,
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(b) begära och erhålla information om 
vilken mellanhand som har behandlat 
deras uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 543
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden anta delegerade akter som 
fastställer de tekniska villkoren för de 
mycket stora onlineplattformarnas delning 
av data i enlighet med punkterna 1 och 2 
och de ändamål för vilka dessa data får 
användas. Dessa delegerade akter ska 
fastställa de särskilda villkoren för när 
sådan delning av data till utvalda forskare 
kan ske i enlighet med förordning (EU) 
2016/679, med beaktande av de mycket 
stora onlineplattformarnas och de berörda 
tjänstemottagarnas intressen, inklusive 
skyddet av konfidentiell information, i 
synnerhet företagshemligheter, och med 
upprätthållande av säkerheten för deras 
tjänst.

5. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden anta delegerade akter som 
fastställer de tekniska villkoren för de 
mycket stora onlineplattformarnas delning 
av data i enlighet med punkterna 1 och 2 
och de ändamål för vilka dessa data får 
användas. De delegerade akterna bör 
också innehålla de tekniska villkor som 
krävs för att säkerställa konfidentialitet 
och informationssäkerhet från de utvalda 
forskarna när de har fått tillgång till 
uppgifterna, inbegripet riktlinjer för 
akademiker som vill offentliggöra resultat 
baserade på den erhållna konfidentiella 
datan. Dessa delegerade akter ska fastställa 
de särskilda villkoren för när sådan delning 
av data till utvalda forskare kan ske i 
enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
med beaktande av de mycket stora 
onlineplattformarnas och de berörda 
tjänstemottagarnas intressen, inklusive 
skyddet av konfidentiell information, i 
synnerhet företagshemligheter, och med 
upprätthållande av säkerheten för deras 
tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 544
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska offentliggöra de 
rapporter som avses i artikel 13 inom sex 
månader från den tillämpningsdag som 
avses i artikel 25.4 och därefter var sjätte 
månad.

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska i ett allmänt 
tillgängligt och lättläst format 
offentliggöra de rapporter som avses i 
artikel 13 inom sex månader från den 
tillämpningsdag som avses i artikel 25.4 
och därefter var sjätte månad.

Or. en

Ändringsförslag 545
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska offentliggöra de 
rapporter som avses i artikel 13 inom sex 
månader från den tillämpningsdag som 
avses i artikel 25.4 och därefter var sjätte 
månad.

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska offentliggöra de 
rapporter som avses i artikel 13 inom sex 
månader från den tillämpningsdag som 
avses i artikel 25.4 och därefter var tredje 
månad.

Or. en

Ändringsförslag 546
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den inverkan som allt anmält 
olagligt innehåll har på marknaden i 
enskilda medlemsstater och/eller EU, 
beroende på vad som är relevant,
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Or. en

Ändringsförslag 547
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en mycket stor onlineplattform 
anser att offentliggörandet av information 
i enlighet med punkt 2 kan resultera i 
röjandet av konfidentiell information hos 
plattformen eller tjänstemottagarna, kan 
medföra sårbarhet för dess tjänsts 
säkerhet, kan undergräva allmän säkerhet 
eller kan skada mottagare, får 
plattformen avlägsna denna information 
från rapporterna. I sådana fall ska 
plattformen sända de fullständiga 
rapporterna till samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet och 
kommissionen, tillsammans med en 
motivering som förklarar varför 
informationen avlägsnades från de 
offentliga rapporterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 548
Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Interoperabilitet

1. Mycket stora onlineplattformar ska 
senast den 31 december 2023 göra sina 
tjänsters huvudfunktioner interoperabla 
med andra onlineplattformar för att 
möjliggöra plattformsöverskridande 
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utbyte av information. Denna skyldighet 
ska inte begränsa, hindra eller försena 
deras förmåga att lösa säkerhetsproblem. 
Mycket stora onlineplattformar ska 
dokumentera alla gränssnitt för 
tillämpningsprogram som de 
tillgängliggör offentligt.
2. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder för typen och 
omfattningen av de skyldigheter som 
fastställs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 549
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Elektronisk inlämning av 
anmälningar från betrodda anmälare 
enligt artikel 19, däribland genom 
gränssnitt för 
applikationsprogrammering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 550
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Uppförandekoder

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
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förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att 
hantera olika typer av olagligt innehåll 
och systemrisker, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.
2. När betydande systemrisker i den 
mening som avses i artikel 26.1 uppstår 
och berör flera mycket stora 
onlineplattformar får kommissionen 
bjuda in de berörda mycket stora 
onlineplattformarna, andra mycket stora 
onlineplattformar, andra 
onlineplattformar och andra leverantörer 
av förmedlingstjänster, när så är lämpligt, 
liksom det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter, 
att delta i utarbetandet av 
uppförandekoder, vilket innefattar 
inrättandet av kommittéer för att vidta 
särskilda riskbegränsningsåtgärder, samt 
en ram för regelbunden rapportering om 
alla åtgärder som vidtas och resultaten av 
dessa.
3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 ska 
kommissionen och nämnden sträva efter 
att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål och 
nyckelutförandeindikatorer för att mäta 
hur dessa mål uppnås och att de tar 
vederbörlig hänsyn till behoven och 
intressena för alla berörda parter, 
inbegripet medborgarna, på unionsnivå. 
Kommissionen och nämnden ska också 
sträva efter att säkerställa att deltagarna 
regelbundet rapporterar till kommissionen 
och sina respektive samordnare för 
digitala tjänster i etableringslandet om 
alla åtgärder som vidtagits samt resultaten 
av dessa, som mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.
4. Kommissionen och nämnden ska 
bedöma om uppförandekoderna fyller de 
syften som anges i punkterna 1 och 3 och 
ska regelbundet övervaka och utvärdera 
hur uppförandekodernas mål uppnås. De 
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ska offentliggöra sina slutsatser.
5. Nämnden ska regelbundet övervaka 
och utvärdera hur uppförandekodernas 
mål uppnås, med beaktande av de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 551
Christophe Hansen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att hantera 
olika typer av olagligt innehåll och 
systemrisker, i enlighet med unionsrätten, i 
synnerhet på områdena konkurrens och 
skydd av personuppgifter.

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, särskilt när det gäller 
utmaningarna med att hantera olika typer 
av olagligt innehåll, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 552
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När betydande systemrisker i den 
mening som avses i artikel 26.1 uppstår 
och berör flera mycket stora 
onlineplattformar får kommissionen bjuda 
in de berörda mycket stora 
onlineplattformarna, andra mycket stora 
onlineplattformar, andra onlineplattformar 

2. När betydande systemrisker i den 
mening som avses i artikel 26.1 uppstår 
och berör flera mycket stora 
onlineplattformar får kommissionen, i 
samförstånd med nämnden, bjuda in de 
berörda mycket stora onlineplattformarna, 
andra mycket stora onlineplattformar, 
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och andra leverantörer av 
förmedlingstjänster, när så är lämpligt, 
liksom det civila samhällets organisationer 
och andra berörda parter, att delta i 
utarbetandet av uppförandekoder, vilket 
innefattar inrättandet av kommittéer för att 
vidta särskilda riskbegränsningsåtgärder, 
samt en ram för regelbunden rapportering 
om alla åtgärder som vidtas och resultaten 
av dessa.

andra onlineplattformar och andra 
leverantörer av förmedlingstjänster, när så 
är lämpligt, liksom det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter, att 
delta i utarbetandet av uppförandekoder, 
vilket innefattar inrättandet av kommittéer 
för att vidta särskilda 
riskbegränsningsåtgärder, samt en ram för 
regelbunden rapportering om alla åtgärder 
som vidtas och resultaten av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 553
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 
ska kommissionen och nämnden sträva 
efter att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål och 
nyckelutförandeindikatorer för att mäta hur 
dessa mål uppnås och att de tar vederbörlig 
hänsyn till behoven och intressena för alla 
berörda parter, inbegripet medborgarna, på 
unionsnivå. Kommissionen och nämnden 
ska också sträva efter att säkerställa att 
deltagarna regelbundet rapporterar till 
kommissionen och sina respektive 
samordnare för digitala tjänster i 
etableringslandet om alla åtgärder som 
vidtagits samt resultaten av dessa, som 
mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.

3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 
ska kommissionen och nämnden sträva 
efter att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål, i synnerhet 
med avseende på flödet av olagligt 
innehåll, samt nyckelutförandeindikatorer 
för att mäta hur dessa mål uppnås och att 
de tar vederbörlig hänsyn till behoven och 
intressena för alla berörda parter, 
inbegripet medborgarna, på unionsnivå. 
Kommissionen och nämnden ska också 
sträva efter att säkerställa att deltagarna 
regelbundet rapporterar till kommissionen 
och sina respektive samordnare för digitala 
tjänster i etableringslandet om alla åtgärder 
som vidtagits samt resultaten av dessa, som 
mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.

Or. en

Ändringsförslag 554
Nicola Beer
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska uppmuntra alla 
aktörer i ekosystemet för 
onlineannonsering att godkänna och 
fullgöra de åtaganden som anges i 
uppförandekoderna.

Or. en

Ändringsförslag 555
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 556
Alfred Sant, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får rekommendera att 
kommissionen inleder utarbetandet, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 4, av 
krisprotokoll för hantering av 
krissituationer som är strikt begränsade till 
extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan.

1. Nämnden får rekommendera att 
kommissionen inleder utarbetandet, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 4, av 
krisprotokoll för hantering av 
krissituationer som är strikt begränsade till 
extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten, ekonomin eller 
folkhälsan.

Or. en
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Ändringsförslag 557
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska uppmuntra och 
främja att mycket stora onlineplattformar 
och, när så är lämpligt, andra 
onlineplattformar, med kommissionens 
medverkan, deltar i utarbetandet, testandet 
och tillämpningen av dessa krisprotokoll, 
som innefattar en eller flera av följande 
åtgärder:

2. Kommissionen ska uppmuntra och 
främja att mycket stora onlineplattformar 
och, när så är lämpligt, andra 
onlineplattformar, särskilt sådana som har 
en dominerande ställning, med 
kommissionens medverkan, deltar i 
utarbetandet, testandet och tillämpningen 
av dessa krisprotokoll, som innefattar en 
eller flera av följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 558
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla krisprotokoll ska granskas av 
Europaparlamentets behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 559
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster utför 
sina uppgifter enligt denna förordning på 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster utför 
sina uppgifter enligt denna förordning på 
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ett opartiskt och transparent sätt och i rätt 
tid. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster har 
tillräckliga tekniska och ekonomiska 
resurser och personalresurser för att utföra 
sina uppgifter.

ett opartiskt och transparent sätt och i rätt 
tid. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster har 
tillräckliga tekniska och ekonomiska 
resurser och personalresurser för att utföra 
sina uppgifter. På samma sätt ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
samordnarna för digitala tjänster har och 
alla de behörigheter och befogenheter 
som föreskrivs i gällande nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 560
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en samordnare 
för digitala tjänster på grundval av 
följande kriterier:
(a) Myndigheten har särskild expertis och 
kompetens för att upptäcka, identifiera 
och anmäla olagligt innehåll.
(b) Den representerar kollektiva intressen 
och är oberoende från alla 
onlineplattformar.
(c) Den har kapacitet att bedriva sin 
verksamhet på ett snabbt, aktsamt och 
objektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 561
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 ska inte påverka 
samordnarnas uppgifter inom ramen för 
systemet för tillsyn och kontroll av 
efterlevnad i enlighet med denna 
förordning eller samarbetet med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 38.2. Punkt 2 ska inte hindra tillsyn 
över de berörda myndigheterna i enlighet 
med nationell konstitutionell rätt.

3. Punkt 2 ska inte påverka 
samordnarnas uppgifter inom ramen för 
systemet för tillsyn och kontroll av 
efterlevnad i enlighet med denna 
förordning eller samarbetet med andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 38.2. Punkt 2 ska inte hindra tillsyn 
över de berörda myndigheterna i enlighet 
med nationell konstitutionell rätt. 
Samordnarna för digitala tjänster ska 
skriva en rapport, som ska offentliggöras i 
systemet för informationsutbyte i enlighet 
med artikel 67 i denna förordning, och 
lägga fram den inför Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 562
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster underlåter att utse en 
rättslig företrädare i enlighet med artikel 11 
ska alla medlemsstater ha jurisdiktion vid 
tillämpningen av kapitlen III och IV. Om 
en medlemsstat beslutar att utöva 
jurisdiktion enligt denna punkt ska den 
underrätta alla övriga medlemsstater och 
säkerställa att principen ne bis in idem 
iakttas.

3. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster underlåter att utse en 
rättslig företrädare i enlighet med artikel 11 
ska alla medlemsstater ha jurisdiktion vid 
tillämpningen av kapitlen III och IV. Om 
en medlemsstat beslutar att utöva 
jurisdiktion enligt denna punkt ska den 
underrätta alla övriga medlemsstater för att 
säkerställa att principen ne bis in idem 
iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 563
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Befogenhet att utföra inspektioner 
på plats av lokaler som används av dessa 
leverantörer eller dessa personer för 
syften relaterade till deras närings-, 
företags-, hantverks- eller 
yrkesverksamhet, eller att begära att 
andra offentliga myndigheter gör detta, 
för att granska, beslagta, kopiera eller 
utverka kopior av uppgifter som rör en 
misstänkt överträdelse i någon form, 
oavsett lagringsmedium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 564
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Befogenhet att be varje anställd 
eller företrädare för dessa leverantörer 
eller dessa personer att förklara all 
information som rör en misstänkt 
överträdelse, och att nedteckna svaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 565
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Befogenhet att beordra att 
överträdelser upphör och, när så är 
lämpligt, att föreskriva korrigerande 
åtgärder som står i proportion till 

utgår
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överträdelsen och som är nödvändiga för 
att få överträdelsen att faktiskt upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 566
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Befogenhet att vidta interimistiska 
åtgärder för att undvika risk för allvarlig 
skada.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 567
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ålägga leverantörernas 
ledningsorgan att inom en rimlig tidsrymd 
granska situationen och anta och lägga 
fram en åtgärdsplan med de åtgärder som 
är nödvändiga för att få överträdelsen att 
upphöra, säkerställa att leverantören vidtar 
dessa åtgärder och rapportera vilka 
åtgärder som vidtagits.

(a) Ålägga leverantörernas 
ledningsorgan att inom en rimlig tidsrymd 
granska situationen och anta och lägga 
fram en åtgärdsplan med de åtgärder som 
är nödvändiga för att få överträdelsen att 
upphöra, säkerställa att leverantören vidtar 
dessa åtgärder och rapportera vilka 
åtgärder som vidtagits inom en viss 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 568
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
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Artikel 41 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om samordnaren för digitala 
tjänster anser att leverantören inte i 
tillräcklig grad har uppfyllt kraven i första 
strecksatsen, att överträdelsen fortsätter 
och orsakar allvarlig skada samt att 
överträdelsen innebär ett allvarligt brott 
som innefattar ett hot mot människors liv 
eller säkerhet, begära att den behöriga 
rättsliga myndigheten i den medlemsstaten 
beslutar om en tillfällig begränsning av 
tillgången till tjänsten för den 
tjänstemottagare som berörs av 
överträdelsen eller, endast i de fall då detta 
inte är tekniskt möjligt, till det 
onlinegränssnitt hos leverantören av 
förmedlingstjänster på vilket överträdelsen 
skett.

(b) Om samordnaren för digitala 
tjänster anser att leverantören inte har 
uppfyllt kraven i första strecksatsen, att 
överträdelsen fortsätter och orsakar 
allvarlig skada samt att överträdelsen 
innebär ett allvarligt brott som innefattar 
ett hot mot människors liv eller säkerhet, 
begära att den behöriga rättsliga 
myndigheten i den medlemsstaten beslutar 
om en tillfällig begränsning av tillgången 
till tjänsten för den tjänstemottagare som 
berörs av överträdelsen eller, endast i de 
fall då detta inte är tekniskt möjligt, till det 
onlinegränssnitt hos leverantören av 
förmedlingstjänster på vilket överträdelsen 
skett.

Or. en

Ändringsförslag 569
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det maximala beloppet för sanktioner som 
åläggs för underlåtelse att uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning inte överstiger 6 % av den 
berörda tjänsteleverantörens årsinkomst 
eller årsomsättning för de berörda 
förmedlingstjänsterna. Sanktionerna för 
tillhandahållande av oriktig, ofullständig 
eller vilseledande information och för 
underlåtelse att svara eller korrigera 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information eller att underkasta sig en 
inspektion på plats får inte överstiga 1 % 
av den berörda leverantörens årsinkomst 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det maximala beloppet för sanktioner som 
åläggs för underlåtelse att uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning inte överstiger 10 % av den 
berörda tjänsteleverantörens årsinkomst 
eller årsomsättning för de berörda 
förmedlingstjänsterna. Sanktionerna för 
tillhandahållande av oriktig, ofullständig 
eller vilseledande information och för 
underlåtelse att svara eller korrigera 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information eller att underkasta sig en 
inspektion på plats får inte överstiga 5 % 
av den berörda leverantörens årsinkomst 
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eller årsomsättning. eller årsomsättning.

Or. en

Ändringsförslag 570
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska säkerställa att 
maxbeloppet för ett löpande vite inte 
överstiger 5 % av den genomsnittliga 
dagsomsättningen för den berörda 
leverantören av förmedlingstjänster under 
det föregående räkenskapsåret per dag, 
beräknat från den dag som anges i det 
berörda beslutet.

4. Medlemsstaten ska säkerställa att 
maxbeloppet för ett löpande vite inte 
överstiger 10 % av den genomsnittliga 
dagsomsättningen för den berörda 
leverantören av förmedlingstjänster under 
det föregående räkenskapsåret per dag, 
beräknat från den dag som anges i det 
berörda beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 571
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 42 a
Allmänna villkor för åläggande av 

sanktioner
1. Innan sanktioner utfärdas enligt artikel 
42 ska vederbörlig hänsyn tas till följande 
när beslut fattas om huruvida en sanktion 
ska åläggas eller hur stort 
sanktionsbeloppet ska vara i varje enskilt 
fall:
(a) Överträdelsens art, allvar och 
varaktighet med beaktande av den 
aktuella uppgiftsbehandlingens karaktär, 
omfattning eller syfte samt antalet 
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berörda mottagare och den skada som de 
har lidit.
(b) Om överträdelsen skett med uppsåt 
eller genom oaktsamhet.
(c) Huruvida leverantören vidtagit några 
åtgärder för att mildra skadan av 
överträdelsen.
(d) Leverantörens ansvar med beaktande 
av alla andra berörda leverantörer.
(e) Huruvida leverantören gjort sig 
skyldig till tidigare överträdelser som är 
relevanta.
(f) Graden av samarbete med 
samordnaren/samordnarna för digitala 
tjänster för att komma till rätta med 
överträdelsen och minska dess potentiella 
negativa effekter.
(g) Hur medlemsstaten fått kännedom om 
överträdelsen.
(h) Graden av efterlevnad av åtgärder 
som den berörda leverantören beordrats 
vidta vid en tidigare tidpunkt på grund av 
en överträdelse avseende samma 
sakfråga.
(i) Graden av efterlevnad av godkända 
uppförandekoder enligt artiklarna 35 och 
36, och
(j) eventuell annan försvårande eller 
förmildrande faktor som är tillämplig på 
omständigheterna i fallet, såsom 
ekonomisk vinst som görs eller förlust 
som undviks, direkt eller indirekt, genom 
överträdelsen.
2. Om en tjänsteleverantör överträder 
flera bestämmelser i denna förordning får 
det totala sanktionsbeloppet inte överstiga 
det belopp som anges i artikel 42.3.
3. En medlemsstats utövande av sina 
befogenheter enligt denna artikel och 
artikel 42 ska omfattas av lämpliga 
rättssäkerhetsgarantier i enlighet med 
unionsrätten och medlemsstaternas 
nationella rätt, inbegripet effektiva 
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rättsmedel och rättssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 572
Johan Van Overtveldt

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta en årsrapport om sin 
verksamhet enligt denna förordning. De 
ska offentliggöra dessa årsrapporter och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta en årsrapport om sin 
verksamhet enligt denna förordning, 
åtminstone på språket i den språkregion 
där de digitala tjänsterna erbjuds. De ska 
offentliggöra dessa årsrapporter och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

Or. nl

Ändringsförslag 573
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta en årsrapport om sin 
verksamhet enligt denna förordning. De 
ska offentliggöra dessa årsrapporter och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta en årsrapport om sin 
verksamhet enligt denna förordning. De 
ska offentliggöra dessa årsrapporter i ett 
allmänt tillgängligt och lättläst format och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 574
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta en årsrapport om sin 
verksamhet enligt denna förordning. De 
ska offentliggöra dessa årsrapporter och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

1. Samordnarna för digitala tjänster 
ska utarbeta årsrapporter om sin 
verksamhet enligt denna förordning. De 
ska offentliggöra dessa årsrapporter och 
överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 575
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärder som vidtas av 
samordnarna för digitala tjänster för att 
säkerställa att mycket känslig information 
och affärshemligheter hålls 
konfidentiella.

Or. en

Ändringsförslag 576
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) En bedömning av tolkningen av 
ursprungslandsprincipen i samordnarna 
för digitala tjänsters övervaknings- och 
tillämpningsverksamhet, särskilt med 
avseende på artikel 45 i denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 577
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska bestå av samordnarna 
för digitala tjänster, som ska företrädas av 
tjänstemän på hög nivå. När så föreskrivs i 
nationell lagstiftning ska andra behöriga 
myndigheter, som vid sidan av 
samordnaren för digitala tjänster anförtrotts 
särskilda operativa uppgifter avseende 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning, delta i 
nämnden. Andra nationella myndigheter 
får bjudas in till möten där frågor av 
relevans för dem diskuteras.

1. Nämnden ska bestå av samordnarna 
för digitala tjänster, som ska företrädas av 
tjänstemän på hög nivå. När så föreskrivs i 
nationell lagstiftning ska andra behöriga 
myndigheter, som vid sidan av 
samordnaren för digitala tjänster anförtrotts 
särskilda operativa uppgifter avseende 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning, delta i 
nämnden. Andra nationella myndigheter 
får bjudas in till möten där frågor av 
relevans för dem diskuteras. Mötet ska 
anses ha giltig status om minst två 
tredjedelar av de berättigade ledamöterna 
är närvarande.

Or. en

Ändringsförslag 578
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden ska anta sina akter med enkel 
majoritet.

Nämnden ska anta sina akter med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal ska 
omröstningen anses ogiltig och en ny 
omröstning ska hållas av nämnden.

Or. en
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Ändringsförslag 579
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En företrädare för kommissionen 
ska vara ordförande i nämnden. 
Kommissionen ska vara sammankallande 
till mötena och förbereda dagordningen i 
enlighet med nämndens uppdrag enligt 
denna förordning och dess arbetsordning.

3. En ordförande som väljs ut bland 
nämndens ledamöter ska vara ordförande i 
nämnden. Ordföranden för nämnden får 
inte tillåtas att samtidigt leda en nationell 
tillsynsmyndighet i sin medlemsstat. 
Ordförandeskapets mandatperiod bör 
begränsas till högst tre år och kunna 
förnyas en gång. Ordföranden för 
nämnden ska vara sammankallande till 
mötena och förbereda dagordningen i 
enlighet med nämndens uppdrag enligt 
denna förordning och dess arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 580
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska anta sin egen 
arbetsordning, efter kommissionens 
godkännande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 581
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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6. Nämnden ska anta sin egen 
arbetsordning, efter kommissionens 
godkännande.

6. Nämnden ska anta sin egen 
arbetsordning med två tredjedels majoritet 
av sina ledamöter och fastställa sina 
arbetsformer.

Or. en

Ändringsförslag 582
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ge kommissionen råd om att vidta 
de åtgärder som avses i artikel 51 och, på 
kommissionens begäran, anta yttranden om 
utkast till kommissionens åtgärder 
avseende mycket stora onlineplattformar i 
enlighet med denna förordning, och

(d) besluta om att vidta de åtgärder 
som avses i artikel 51 och, på 
kommissionens begäran, anta yttranden om 
utkast till kommissionens åtgärder 
avseende mycket stora onlineplattformar i 
enlighet med denna förordning, och

Or. en

Ändringsförslag 583
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet antar ett beslut 
som fastställer att en mycket stor 
onlineplattform har överträtt någon av 
bestämmelserna i kapitel III avsnitt 4 ska 
den utnyttja det system för utökad tillsyn 
som fastställs i denna artikel. Den ska ta 
största möjliga hänsyn till eventuella 
yttranden och rekommendationer från 
kommissionen och nämnden i enlighet 
med denna artikel.

1. Om samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet antar ett beslut 
som fastställer att en mycket stor 
onlineplattform har överträtt någon av 
bestämmelserna i kapitel III avsnitt 4 ska 
den utnyttja det system för utökad tillsyn 
som fastställs i denna artikel. Nämnden 
ska, på eget initiativ eller på begäran av 
minst tre samordnare för digitala tjänster 
i destinationsländer, när den har skäl att 
tro att en mycket stor onlineplattform 
överträtt någon av dessa bestämmelser, 
använda sig av det system för utökad 
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tillsyn som fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 584
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen, på eget initiativ, eller 
styrelsen, på eget initiativ eller på begäran 
av minst tre samordnare för digitala 
tjänster i destinationsländer, får, när den 
har skäl att tro att en mycket stor 
onlineplattform överträtt någon av dessa 
bestämmelser, rekommendera att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet undersöker den 
misstänkta överträdelsen med sikte på att 
samordnaren för digitala tjänster ska anta 
sådant beslut inom en rimlig tidsperiod.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 585
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen, på eget initiativ, eller 
styrelsen, på eget initiativ eller på begäran 
av minst tre samordnare för digitala 
tjänster i destinationsländer, får, när den 
har skäl att tro att en mycket stor 
onlineplattform överträtt någon av dessa 
bestämmelser, rekommendera att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet undersöker den 
misstänkta överträdelsen med sikte på att 

Styrelsen, på eget initiativ eller på begäran 
av minst tre samordnare för digitala 
tjänster i destinationsländer, får, när den 
har skäl att tro att en mycket stor 
onlineplattform överträtt någon av dessa 
bestämmelser, rekommendera att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet undersöker den 
misstänkta överträdelsen med sikte på att 
samordnaren för digitala tjänster ska anta 
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samordnaren för digitala tjänster ska anta 
sådant beslut inom en rimlig tidsperiod.

sådant beslut inom en rimlig tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 586
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen, på eget initiativ, eller 
styrelsen, på eget initiativ eller på begäran 
av minst tre samordnare för digitala 
tjänster i destinationsländer, får, när den 
har skäl att tro att en mycket stor 
onlineplattform överträtt någon av dessa 
bestämmelser, rekommendera att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet undersöker den 
misstänkta överträdelsen med sikte på att 
samordnaren för digitala tjänster ska anta 
sådant beslut inom en rimlig tidsperiod.

Kommissionen, på eget initiativ, eller 
styrelsen, på eget initiativ eller på begäran 
av minst tre samordnare för digitala 
tjänster i destinationsländer, får, när det 
finns skäl att tro att en mycket stor 
onlineplattform överträtt någon av dessa 
bestämmelser, rekommendera att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet undersöker den 
misstänkta överträdelsen med sikte på att 
samordnaren för digitala tjänster ska anta 
sådant beslut inom en rimlig tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 587
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet meddelar den 
berörda mycket stora onlineplattformen det 
beslut som avses i punkt 1 första stycket 
ska den begära att denna onlineplattform 
inom en månad från det beslutet utarbetar 
och meddelar samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet, kommissionen 
och nämnden en åtgärdsplan som beskriver 

2. När samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet meddelar den 
berörda mycket stora onlineplattformen det 
beslut som avses i punkt 1 första stycket 
ska den begära att denna onlineplattform 
inom en månad från det beslutet utarbetar 
och meddelar samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet, kommissionen 
och nämnden en åtgärdsplan som beskriver 
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hur plattformen avser att avsluta eller 
avhjälpa överträdelsen. De åtgärder som 
anges i åtgärdsplanen får, när så är 
lämpligt, omfatta deltagandet i en 
uppförandekod enligt artikel 35.

hur plattformen avser att avsluta eller 
avhjälpa överträdelsen. De åtgärder som 
anges i åtgärdsplanen får, när så är 
lämpligt, rekommendera deltagandet i en 
uppförandekod enligt artikel 35.

Or. en

Ändringsförslag 588
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som följd av det meddelandet ska 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte längre ha rätt att 
vidta några undersöknings- eller 
verkställighetsåtgärder avseende den 
berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 66 eller några 
andra åtgärder som den kan vidta på 
kommissionens begäran.

Som följd av det meddelandet ska 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte längre ha rätt att 
vidta några undersöknings- eller 
verkställighetsåtgärder avseende den 
berörda mycket stora onlineplattformens 
agerande, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 66 eller några 
andra åtgärder som den kan vidta på 
kommissionens eller nämndens begäran.

Or. en

Ändringsförslag 589
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingripande av kommissionen och inledande 
av förfaranden

Ingripande av kommissionen och/eller 
nämnden och inledande av förfaranden

Or. en

Ändringsförslag 590
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på nämndens 
rekommendation eller på eget initiativ efter 
samråd med nämnden, inleda förfaranden 
för ett eventuellt antagande av beslut i 
enlighet med artiklarna 58 och 59 med 
avseende på det relevanta agerandet av 
mycket stora onlineplattformar som

1. Kommissionen eller nämnden får, 
på rekommendation från minst tre 
samordnare för digitala tjänster i 
destinationsländer eller på eget initiativ 
efter samråd med nämnden, inleda 
förfaranden för ett eventuellt antagande av 
beslut i enlighet med artiklarna 58 och 59 
med avseende på det relevanta agerandet 
av mycket stora onlineplattformar som

Or. en

Ändringsförslag 591
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på nämndens 
rekommendation eller på eget initiativ 
efter samråd med nämnden, inleda 
förfaranden för ett eventuellt antagande av 
beslut i enlighet med artiklarna 58 och 59 
med avseende på det relevanta agerandet 
av mycket stora onlineplattformar som

1. Kommissionen får på nämndens 
rekommendation inleda förfaranden för ett 
eventuellt antagande av beslut i enlighet 
med artiklarna 58 och 59 med avseende på 
det relevanta agerandet av mycket stora 
onlineplattformar som

Or. en

Ändringsförslag 592
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Om kommissionen beslutar att 
inleda förfaranden i enlighet med punkt 1 
ska den meddela samtliga samordnare för 
digitala tjänster, nämnden och den berörda 
mycket stora onlineplattformen.

2. Om kommissionen beslutar att 
inleda förfaranden i enlighet med punkt 1 
ska den meddela samtliga samordnare för 
digitala tjänster, nämnden och den berörda 
mycket stora onlineplattformen. Om 
kommissionen beslutar att inte inleda ett 
förfarande enligt punkt 1 ska den 
skriftligen underrätta nämnden om skälen 
till detta.

Or. en

Ändringsförslag 593
Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 a
Krav för kommissionen

1. Kommissionen ska utföra sina 
uppgifter enligt denna förordning på ett 
opartiskt och transparent sätt och i rätt 
tid. Kommissionen ska säkerställa att dess 
enheter som ansvarar för denna 
förordning har tillräckliga tekniska och 
ekonomiska resurser samt 
personalresurser för att utföra sina 
uppgifter.
2. När kommissionen utför sina uppgifter 
och utövar sina befogenheter i enlighet 
med denna förordning ska den agera med 
fullständigt oberoende. De ska stå fria 
från all yttre påverkan, oavsett om den är 
direkt eller indirekt, och ska varken 
efterfråga eller ta emot anvisningar från 
någon annan offentlig myndighet eller 
någon privat aktör.

Or. en

Ändringsförslag 594
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen genom beslut 
ålägger den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 att tillhandahålla 
information, ska den ange den rättsliga 
grunden för och ändamålet med denna 
begäran, ange vilken information som 
krävs och fastställa en tidsfrist för när 
informationen måste tillhandahållas. Den 
ska också ange de sanktioner som 
föreskrivs i artikel 59 och ange eller ålägga 
ett löpande vite enligt artikel 60. Den ska 
vidare ange rätten att få beslutet prövat av 
Europeiska unionens domstol.

3. När kommissionen eller nämnden 
genom beslut ålägger den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1 att 
tillhandahålla information, ska den ange 
den rättsliga grunden för och ändamålet 
med denna begäran, ange vilken 
information som krävs och fastställa en 
tidsfrist för när informationen måste 
tillhandahållas. Den ska också ange de 
sanktioner som föreskrivs i artikel 59 och 
ange eller ålägga ett löpande vite enligt 
artikel 60. Den ska vidare ange rätten att få 
beslutet prövat av Europeiska unionens 
domstol.

Or. en

Ändringsförslag 595
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På begäran av kommissionen ska 
samordnarna för digitala tjänster och andra 
behöriga myndigheter förse kommissionen 
med all information som den behöver för 
att utföra de uppgifter som den anförtros 
enligt detta avsnitt.

5. På begäran av kommissionen eller 
nämnden ska samordnarna för digitala 
tjänster och andra behöriga myndigheter 
förse kommissionen eller nämnden med 
all information som den behöver för att 
utföra de uppgifter som den anförtros 
enligt detta avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 596
José Gusmão
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Förslag till förordning
Artikel 53 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att utföra sina uppgifter enligt detta 
avsnitt får kommissionen höra varje fysisk 
eller juridisk person som samtycker till att i 
informationsinsamlingssyfte utfrågas om 
föremålet för en undersökning i samband 
med en misstänkt överträdelse eller en 
överträdelse, såsom tillämpligt.

För att utföra sina uppgifter enligt detta 
avsnitt får kommissionen och nämnden 
höra varje fysisk eller juridisk person som 
samtycker till att i 
informationsinsamlingssyfte utfrågas om 
föremålet för en undersökning i samband 
med en misstänkt överträdelse eller en 
överträdelse, såsom tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 597
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54 utgår
Befogenhet att utföra inspektioner på 

plats
1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
detta avsnitt får kommissionen utföra 
inspektioner på plats i lokalerna för den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i 
artikel 52.1.
2. Inspektioner på plats får också utföras 
med bistånd av revisorer eller experter 
som utsetts av kommissionen i enlighet 
med artikel 57.2.
3. Under inspektionerna på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett kräva att den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1 redogör för sin organisation, sina 
funktionsformer, sina it-system, sina 
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algoritmer, sin datahantering och sina 
affärsmetoder. Kommissionen och de 
revisorer eller experter som den utser får 
rikta frågor till nyckelpersonal hos den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1.
4. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 måste underkasta 
sig inspektioner på plats som beslutats av 
kommissionen. I beslutet ska besökets 
ärende och syfte anges, liksom det datum 
då det ska inledas, de sanktioner som 
föreskrivs i artiklarna 59 och 60 och 
rätten att få beslutet prövat av Europeiska 
unionens domstol.

Or. en

Ändringsförslag 598
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
detta avsnitt får kommissionen utföra 
inspektioner på plats i lokalerna för den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1.

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt 
detta avsnitt får kommissionen eller 
nämnden utföra inspektioner på plats i 
lokalerna för den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1.

Or. en

Ändringsförslag 599
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Inspektioner på plats får också 
utföras med bistånd av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 57.2.

2. Inspektioner på plats får också 
utföras med bistånd av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen eller 
nämnden i enlighet med artikel 57.2.

Or. en

Ändringsförslag 600
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under inspektionerna på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett kräva att den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1 redogör för sin organisation, sina 
funktionsformer, sina it-system, sina 
algoritmer, sin datahantering och sina 
affärsmetoder. Kommissionen och de 
revisorer eller experter som den utser får 
rikta frågor till nyckelpersonal hos den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1.

3. Under inspektionerna på plats får 
kommissionen eller nämnden och de 
revisorer eller experter som de utsett kräva 
att den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 redogör för sin 
organisation, sina funktionsformer, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sina affärsmetoder. Kommissionen, 
nämnden och de revisorer eller experter 
som de utser får rikta frågor till 
nyckelpersonal hos den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1.

Or. en

Ändringsförslag 601
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 måste underkasta 
sig inspektioner på plats som beslutats av 
kommissionen. I beslutet ska besökets 

4. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 måste underkasta 
sig inspektioner på plats som beslutats av 
kommissionen eller nämnden. I beslutet 
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ärende och syfte anges, liksom det datum 
då det ska inledas, de sanktioner som 
föreskrivs i artiklarna 59 och 60 och rätten 
att få beslutet prövat av Europeiska 
unionens domstol.

ska besökets ärende och syfte anges, 
liksom det datum då det ska inledas, de 
sanktioner som föreskrivs i artiklarna 59 
och 60 och rätten att få beslutet prövat av 
Europeiska unionens domstol.

Or. en

Ändringsförslag 602
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I samband med förfaranden som 
kan leda till antagandet av ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med artikel 
58.1, i situationer som är brådskande på 
grund av risken för allvarlig skada för 
tjänstemottagarna, får kommissionen 
besluta om interimistiska åtgärder mot den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
baserat på ett prima facie-konstaterande av 
en överträdelse.

1. I samband med förfaranden som 
kan leda till antagandet av ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med artikel 
58.1, i situationer som är brådskande på 
grund av risken för allvarlig skada för 
tjänstemottagarna, får kommissionen, efter 
att ha hört nämnden, besluta om 
interimistiska åtgärder mot den berörda 
mycket stora onlineplattformen baserat på 
ett prima facie-konstaterande av en 
överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 603
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I samband med förfaranden som 
kan leda till antagandet av ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med 
artikel 58.1, i situationer som är 
brådskande på grund av risken för allvarlig 
skada för tjänstemottagarna, får 
kommissionen besluta om interimistiska 

1. I samband med förfaranden som 
kan leda till antagandet av ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med artikel 
58.1, i situationer som är brådskande på 
grund av risken för allvarlig skada för 
tjänstemottagarna, får kommissionen eller 
nämnden besluta om interimistiska 
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åtgärder mot den berörda mycket stora 
onlineplattformen baserat på ett prima 
facie-konstaterande av en överträdelse.

åtgärder mot den berörda mycket stora 
onlineplattformen baserat på ett prima 
facie-konstaterande av en överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 604
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Åtaganden

1. Om den berörda mycket stora 
onlineplattformen inom ramen för 
förfarandena enligt detta avsnitt gör 
åtaganden om att säkerställa 
efterlevnaden av de berörda 
bestämmelserna i denna förordning, kan 
kommissionen besluta om att göra dessa 
åtaganden bindande för den berörda 
mycket stora onlineplattformen och 
förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.
2. Kommissionen får, på begäran eller på 
eget initiativ, öppna förfarandet på nytt
(a) om sakförhållanden som beslutet 
baseras på har ändrats,
(b) om den berörda mycket stora 
onlineplattformen agerar i strid med sina 
åtaganden, eller
(c) om beslutet grundade sig på 
ofullständig, oriktig eller vilseledande 
information som tillhandahållits av den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i 
artikel 52.1.
3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som görs av den mycket stora 
onlineplattformen i fråga inte kan 
säkerställa en effektiv efterlevnad av de 
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relevanta bestämmelserna i denna 
förordning ska den avvisa dessa 
åtaganden i ett motiverat beslut när den 
avslutar förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 605
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den berörda mycket stora 
onlineplattformen inom ramen för 
förfarandena enligt detta avsnitt gör 
åtaganden om att säkerställa efterlevnaden 
av de berörda bestämmelserna i denna 
förordning, kan kommissionen besluta om 
att göra dessa åtaganden bindande för den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.

1. Om den berörda mycket stora 
onlineplattformen inom ramen för 
förfarandena enligt detta avsnitt gör 
åtaganden om att säkerställa efterlevnaden 
av de berörda bestämmelserna i denna 
förordning, kan kommissionen, efter att ha 
hört nämnden, göra dessa åtaganden 
bindande för den berörda mycket stora 
onlineplattformen och förklara att det inte 
finns några ytterligare skäl att vidta 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 606
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som görs av den mycket stora 
onlineplattformen i fråga inte kan 
säkerställa en effektiv efterlevnad av de 
relevanta bestämmelserna i denna 
förordning ska den avvisa dessa åtaganden 
i ett motiverat beslut när den avslutar 
förfarandet.

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som görs av den mycket stora 
onlineplattformen i fråga inte kan 
säkerställa en effektiv efterlevnad av de 
relevanta bestämmelserna i denna 
förordning ska den avvisa dessa åtaganden 
i ett motiverat beslut, i samförstånd med 
nämnden, när den avslutar förfarandet.
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Or. en

Ändringsförslag 607
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros enligt detta avsnitt får 
kommissionen vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att övervaka att denna 
förordning genomförs och efterlevs på ett 
effektivt sätt av den mycket stora 
onlineplattform som berörs. Kommissionen 
får också ålägga plattformen att ge tillgång 
till och redogöra för sina databaser och 
algoritmer.

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros enligt detta avsnitt får 
kommissionen vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att övervaka att denna 
förordning genomförs och efterlevs på ett 
effektivt sätt av den mycket stora 
onlineplattform som berörs. Kommissionen 
får också ålägga plattformen att ge tillgång 
till och redogöra för sina databaser och 
algoritmer, utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv (EU) 2016/943 
om företagshemligheter.

Or. en

Ändringsförslag 608
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros enligt detta avsnitt får 
kommissionen vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att övervaka att denna 
förordning genomförs och efterlevs på ett 
effektivt sätt av den mycket stora 
onlineplattform som berörs. Kommissionen 
får också ålägga plattformen att ge tillgång 
till och redogöra för sina databaser och 
algoritmer.

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros enligt detta avsnitt får 
kommissionen och nämnden vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
övervaka att denna förordning genomförs 
och efterlevs på ett effektivt sätt av den 
mycket stora onlineplattform som berörs. 
Kommissionen och nämnden får också 
ålägga plattformen att ge tillgång till och 
redogöra för sina databaser och algoritmer.

Or. en
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Ändringsförslag 609
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
innefatta utseende av oberoende externa 
experter och revisorer som kan bistå 
kommissionen i övervakningen av att de 
berörda bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs och förse kommissionen med 
särskild expertis eller kunskaper.

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
innefatta utseende av oberoende externa 
experter och revisorer som kan bistå 
kommissionen och nämnden i 
övervakningen av att de berörda 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs och förse kommissionen och 
nämnden med särskild expertis eller 
kunskaper.

Or. en

Ändringsförslag 610
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad om den finner att 
den berörda mycket stora 
onlineplattformen inte uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

1. Kommissionen ska, efter att ha 
hört nämnden, anta ett beslut om bristande 
efterlevnad om den finner att den berörda 
mycket stora onlineplattformen inte 
uppfyller ett eller flera av följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 611
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad om den finner att 
den berörda mycket stora 
onlineplattformen inte uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

1. Kommissionen och nämnden ska 
anta ett beslut om bristande efterlevnad om 
de finner att den berörda mycket stora 
onlineplattformen inte uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 612
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Åtaganden som gjorts bindande i 
enlighet med artikel 56.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 613
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
sina preliminära slutsatser. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen redogöra 
för de åtgärder som den överväger att vidta 
eller som den anser att den berörda mycket 
stora onlineplattformen bör vidta, för att på 
ett effektivt sätt agera enligt de preliminära 
slutsatserna.

2. Innan kommissionen eller 
nämnden antar ett beslut enligt punkt 1 ska 
den meddela den berörda mycket stora 
onlineplattformen sina preliminära 
slutsatser. I de preliminära slutsatserna ska 
kommissionen eller nämnden redogöra för 
de åtgärder som den överväger att vidta 
eller som den anser att den berörda mycket 
stora onlineplattformen bör vidta, för att på 
ett effektivt sätt agera enligt de preliminära 
slutsatserna.

Or. en
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Ändringsförslag 614
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut som antas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen ålägga den 
berörda mycket stora onlineplattformen att 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa efterlevnaden av beslutet enligt 
punkt 1 inom en rimlig tidsperiod och att 
tillhandahålla information om de åtgärder 
som denna plattform avser att vidta för att 
följa beslutet.

3. I det beslut som antas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen eller 
nämnden ålägga den berörda mycket stora 
onlineplattformen att vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av beslutet enligt punkt 1 
inom en rimlig tidsperiod och att 
tillhandahålla information om de åtgärder 
som denna plattform avser att vidta för att 
följa beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 615
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen ska förse kommissionen 
med en beskrivning av de åtgärder som den 
har vidtagit för att säkerställa efterlevnaden 
av beslutet enligt punkt 1 när de har 
genomförts.

4. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen ska förse kommissionen 
eller nämnden med en beskrivning av de 
åtgärder som den har vidtagit för att 
säkerställa efterlevnaden av beslutet enligt 
punkt 1 när de har genomförts.

Or. en

Ändringsförslag 616
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen finner att 
villkoren i punkt 1 inte uppfylls ska den 
avsluta undersökningen genom ett beslut.

5. Om kommissionen finner att 
villkoren i punkt 1 inte uppfylls ska den 
avsluta undersökningen genom ett beslut 
som godkänts av nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 617
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen finner att 
villkoren i punkt 1 inte uppfylls ska den 
avsluta undersökningen genom ett beslut.

5. Om kommissionen eller nämnden 
finner att villkoren i punkt 1 inte uppfylls 
ska den avsluta undersökningen genom ett 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 618
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I sitt beslut enligt artikel 58 får 
kommissionen ålägga den berörda mycket 
stora onlineplattformen böter som inte 
överstiger 6 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
kommissionen finner att plattformen 
avsiktligen eller genom försummelse

1. I sitt beslut enligt artikel 58 får 
kommissionen eller nämnden ålägga den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
böter som inte överstiger 10 % av dess 
totala omsättning under det föregående 
räkenskapsåret, om den finner att 
plattformen avsiktligen eller genom 
försummelse

Or. en
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Ändringsförslag 619
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) underlåter att fullgöra en frivillig 
åtgärd som gjorts bindande genom ett 
beslut enligt artikel 56.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 620
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 böter som inte ska 
överstiga 1 % av den totala omsättningen 
under det föregående räkenskapsåret, om 
de avsiktligt eller genom försummelse

2. Kommissionen eller nämnden får 
genom beslut ålägga den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1 böter som 
inte ska överstiga 5 % av den totala 
omsättningen under det föregående 
räkenskapsåret, om de avsiktligt eller 
genom försummelse

Or. en

Ändringsförslag 621
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) underlåter att inom den tidsfrist 
som fastställts av kommissionen korrigera 
ofullständig eller vilseledande information 
som lämnats av en personalmedlem, eller 

(b) underlåter att inom den tidsfrist 
som fastställts av kommissionen eller 
nämnden korrigera ofullständig eller 
vilseledande information som lämnats av 
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underlåter eller vägrar att tillhandahålla 
fullständig information, eller

en personalmedlem, eller underlåter eller 
vägrar att tillhandahålla fullständig 
information, eller

Or. en

Ändringsförslag 622
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) vägrar att underkasta sig en 
inspektion på plats i enlighet med 
artikel 54.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 623
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 2 ska den meddela den 
berörda mycket stora onlineplattformen, 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1, sina preliminära slutsatser.

3. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 2 ska den meddela den 
berörda mycket stora onlineplattformen, 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1 samt nämnden, sina preliminära 
slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 624
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 2 ska den meddela den 
berörda mycket stora onlineplattformen, 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1, sina preliminära slutsatser.

3. Innan kommissionen eller 
nämnden antar ett beslut enligt punkt 2 ska 
den meddela den berörda mycket stora 
onlineplattformen, eller den andra person 
som avses i artikel 52.1, sina preliminära 
slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 625
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom beslut 
ålägga den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1, såsom tillämpligt, 
ett löpande vite som inte överstiger 5 % av 
den genomsnittliga dagsomsättningen 
under det föregående räkenskapsåret per 
dag, beräknat från den dag som anges i 
beslutet, för att få dem att

1. Kommissionen eller nämnden får 
genom beslut ålägga den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1, såsom 
tillämpligt, ett löpande vite som inte 
överstiger 10 % av den genomsnittliga 
dagsomsättningen under det föregående 
räkenskapsåret per dag, beräknat från den 
dag som anges i beslutet, för att få dem att

Or. en

Ändringsförslag 626
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) underkasta sig en inspektion på 
plats som kommissionen har beslutat om i 
enlighet med artikel 54,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 627
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fullgöra åtaganden som gjorts 
rättsligt bindande genom ett beslut i 
enlighet med artikel 56.1,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 628
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 har fullgjort den 
skyldighet vars efterlevnad det löpande 
vitet var avsett att genomdriva får 
kommissionen fastställa ett slutligt belopp 
för det löpande vitet som är lägre än vad 
som skulle ha varit fallet med det 
ursprungliga beslutet.

2. Om den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 har fullgjort den 
skyldighet vars efterlevnad det löpande 
vitet var avsett att genomdriva får 
kommissionen eller nämnden fastställa ett 
slutligt belopp för det löpande vitet som är 
lägre än vad som skulle ha varit fallet med 
det ursprungliga beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 629
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som delegeras till 
kommissionen enligt artiklarna 59 och 60 

1. De befogenheter som delegeras till 
kommissionen och nämnden enligt 
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ska vara begränsade till att gälla i fem år. artiklarna 59 och 60 ska vara begränsade 
till att gälla i tio år.

Or. en

Ändringsförslag 630
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje åtgärd som kommissionen 
eller samordnaren för digitala tjänster 
vidtar för ändamål som rör undersökningen 
eller förfarandena avseende en överträdelse 
ska innebära att preskriptionstiden för 
åläggande av böter eller löpande vite 
avbryts. Åtgärder som avbryter 
preskriptionstiden ska i synnerhet innefatta 
följande:

3. Varje åtgärd som kommissionen, 
nämnden eller samordnaren för digitala 
tjänster vidtar för ändamål som rör 
undersökningen eller förfarandena 
avseende en överträdelse ska innebära att 
preskriptionstiden för åläggande av böter 
eller löpande vite avbryts. Åtgärder som 
avbryter preskriptionstiden ska i synnerhet 
innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 631
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inspektion på plats. utgår

Or. en

Ändringsförslag 632
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid varje avbrott ska tiden börja 
räknas på nytt. Preskriptionstiden för 
åläggande av böter eller löpande vite ska 
dock löpa ut senast den dag då en period 
som motsvarar den dubbla tidsfristen har 
förflutit utan att kommissionen har ålagt 
några böter eller löpande viten. Den 
perioden ska förlängas med den tid under 
vilken preskriptionstiden tillfälligt avbryts i 
enlighet med punkt 5.

4. Vid varje avbrott ska tiden börja 
räknas på nytt. Preskriptionstiden för 
åläggande av böter eller löpande vite ska 
dock löpa ut senast den dag då en period 
som motsvarar den dubbla tidsfristen har 
förflutit utan att kommissionen eller 
nämnden har ålagt några böter eller 
löpande viten. Den perioden ska förlängas 
med den tid under vilken preskriptionstiden 
tillfälligt avbryts i enlighet med punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 633
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Preskriptionstiden för åläggande av 
böter eller löpande vite ska tillfälligt 
avbrytas under den tid som kommissionens 
beslut är föremål för en prövning av 
Europeiska unionens domstol.

5. Preskriptionstiden för åläggande av 
böter eller löpande vite ska tillfälligt 
avbrytas under den tid som kommissionens 
eller nämndens beslut är föremål för en 
prövning av Europeiska unionens domstol.

Or. en

Ändringsförslag 634
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som delegeras till 
kommissionen enligt artiklarna 59 och 60 
ska vara begränsade till att gälla i fem år.

1. De befogenheter som delegeras till 
kommissionen och nämnden enligt 
artiklarna 59 och 60 ska vara begränsade 
till att gälla i tio år.

Or. en
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Ändringsförslag 635
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom varje åtgärd av 
kommissionen eller en medlemsstat som 
agerar på kommissionens begäran för 
verkställighet av betalningen av böterna 
eller det löpande vitet.

(b) genom varje åtgärd av 
kommissionen, nämnden eller en 
medlemsstat som agerar på kommissionens 
begäran för verkställighet av betalningen 
av böterna eller det löpande vitet.

Or. en

Ändringsförslag 636
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut i enlighet med artiklarna 58.1, 59 
eller 60 ska den ge den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1 möjlighet 
att höras om

1. Innan kommissionen eller 
nämnden antar ett beslut i enlighet med 
artiklarna 58.1, 59 eller 60 ska den ge den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1 möjlighet att höras om

Or. en

Ändringsförslag 637
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kommissionens preliminära 
slutsatser, inklusive frågor där 

(a) kommissionens eller nämndens 
preliminära slutsatser, inklusive frågor där 
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kommissionen har invändningar, och de har invändningar, och

Or. en

Ändringsförslag 638
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) åtgärder som kommissionen kan 
avse att vidta mot bakgrund av de 
preliminära slutsatserna enligt led a.

(b) åtgärder som kommissionen eller 
nämnden kan avse att vidta mot bakgrund 
av de preliminära slutsatserna enligt led a.

Or. en

Ändringsförslag 639
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 får inkomma med 
sina synpunkter på kommissionens 
preliminära slutsatser inom en rimlig 
tidsfrist som kommissionen fastställer i 
sina preliminära slutsatser och som inte får 
vara kortare än 14 dagar.

2. Den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 får inkomma med 
sina synpunkter på kommissionens eller 
nämndens preliminära slutsatser inom en 
rimlig tidsfrist som kommissionen eller 
nämnden fastställer i sina preliminära 
slutsatser och som inte får vara kortare än 
14 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 640
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska endast basera 
sina beslut på invändningar vilka de 
berörda parterna har haft möjlighet att 
kommentera.

3. Kommissionen eller nämnden ska 
endast basera sina beslut på invändningar 
vilka de berörda parterna har haft möjlighet 
att kommentera.

Or. en

Ändringsförslag 641
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De berörda parters rätt till försvar 
ska iakttas fullständigt i förfarandena. De 
ska ha rätt att få tillgång till 
kommissionens ärendehandlingar enligt 
villkoren i ett förhandlat förfarande för 
utlämnande av uppgifter, med förbehåll för 
legitima intressen hos den berörda mycket 
stora onlineplattformen eller den andra 
person som avses i artikel 52.1 för skydd 
av deras affärshemligheter. Rätten till 
tillgång till ärendehandlingar ska inte 
omfatta konfidentiella uppgifter eller 
interna dokument hos kommissionen eller 
medlemsstaternas myndigheter. Rätten till 
tillgång ska i synnerhet inte omfatta 
korrespondensen mellan kommissionen 
och dessa myndigheter. Inget i detta stycke 
ska hindra kommissionen från att föra 
vidare eller använda information som är 
nödvändig för att bevisa en överträdelse.

4. De berörda parters rätt till försvar 
ska iakttas fullständigt i förfarandena. De 
ska ha rätt att få tillgång till 
kommissionens eller nämndens 
ärendehandlingar enligt villkoren i ett 
förhandlat förfarande för utlämnande av 
uppgifter, med förbehåll för legitima 
intressen hos den berörda mycket stora 
onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1 för skydd av deras 
affärshemligheter. Rätten till tillgång till 
ärendehandlingar ska inte omfatta 
konfidentiella uppgifter eller interna 
dokument hos kommissionen, nämnden 
eller medlemsstaternas myndigheter. 
Rätten till tillgång ska i synnerhet inte 
omfatta korrespondensen mellan 
kommissionen eller nämnden och dessa 
myndigheter. Inget i detta stycke ska 
hindra kommissionen eller nämnden från 
att föra vidare eller använda information 
som är nödvändig för att bevisa en 
överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 642
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den antar i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56.1, 58, 59 och 60. Vid 
offentliggörandet ska parternas namn och 
huvudinnehållet i beslutet, inklusive 
eventuella sanktioner, anges.

1. Kommissionen eller nämnden ska 
offentliggöra de beslut som den antar i 
enlighet med artiklarna 55.1, 56.1, 58, 59 
och 60. Vid offentliggörandet ska parternas 
namn och huvudinnehållet i beslutet, 
inklusive eventuella sanktioner, anges.

Or. en

Ändringsförslag 643
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om alla befogenheter enligt denna 
artikel för att stoppa en överträdelse av 
denna förordning har uttömts, och 
överträdelsen fortsätter och orsakar 
allvarlig skada som inte kan undvikas 
genom utövandet av andra befogenheter 
inom ramen för unionsrätten eller nationell 
lagstiftning, får kommissionen begära att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet för den berörda mycket 
stora onlineplattformen agerar i enlighet 
med artikel 41.3.

1. Om alla befogenheter enligt denna 
artikel för att stoppa en överträdelse av 
denna förordning har uttömts, och 
överträdelsen fortsätter och orsakar 
allvarlig skada som inte kan undvikas 
genom utövandet av andra befogenheter 
inom ramen för unionsrätten eller nationell 
lagstiftning, får kommissionen eller 
nämnden begära att samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet för den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
agerar i enlighet med artikel 41.3.

Or. en

Ändringsförslag 644
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan en sådan begäran görs till 
samordnaren för digitala tjänster ska 
kommissionen uppmana berörda parter att 
inkomma med skriftliga synpunkter inom 
en tidsfrist som inte ska vara kortare än två 
veckor, och då redogöra för de åtgärder 
som den avser att begära och ange de 
avsedda adressaterna (en eller flera) för 
åtgärderna.

Innan en sådan begäran görs till 
samordnaren för digitala tjänster ska 
kommissionen eller nämnden uppmana 
berörda parter att inkomma med skriftliga 
synpunkter inom en tidsfrist som inte ska 
vara kortare än två veckor, och då redogöra 
för de åtgärder som den avser att begära 
och ange de avsedda adressaterna (en eller 
flera) för åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 645
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När så krävs för en enhetlig 
tillämpning av denna förordning får 
kommissionen, på eget initiativ, inkomma 
med skriftliga synpunkter till den behöriga 
rättsliga myndighet som avses i artikel 
41.3. Med den berörda rättsliga 
myndighetens tillåtelse får den också yttra 
sig muntligen.

2. När så krävs för en enhetlig 
tillämpning av denna förordning får 
kommissionen eller nämnden, på eget 
initiativ, inkomma med skriftliga 
synpunkter till den behöriga rättsliga 
myndighet som avses i artikel 41.3. Med 
den berörda rättsliga myndighetens 
tillåtelse får de också yttra sig muntligen.

Or. en

Ändringsförslag 646
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, för ändamål som endast 
är förbundna med sammanställandet av 
dess synpunkter, begära att denna rättsliga 
myndighet överlämnar – eller säkerställer 

Kommissionen eller nämnden får, för 
ändamål som endast är förbundna med 
sammanställandet av dess synpunkter, 
begära att denna rättsliga myndighet 
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överlämning av – alla handlingar som 
behövs för en bedömning av ärendet.

överlämnar – eller säkerställer överlämning 
av – alla handlingar som behövs för en 
bedömning av ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 647
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordnarna för digitala tjänster, 
kommissionen och nämnden ska använda 
detta system för informationsutbyte för all 
kommunikation i enlighet med denna 
förordning.

2. Samordnarna för digitala tjänster, 
kommissionen och nämnden ska använda 
detta system för informationsutbyte för all 
kommunikation i enlighet med denna 
förordning. Relevanta utskott i 
Europaparlamentet ska ges tillgång till 
detta system för informationsutbyte för att 
kunna utöva demokratisk tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 648
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 23, 25 och 31 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med [den dag då denna förordning väntas 
bli antagen].

2. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 23 och 31 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
[den dag då denna förordning väntas bli 
antagen].

Or. en

Ändringsförslag 649
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 23, 25 och 31 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 23 och 31 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 650
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 23, 25 och 31 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 23 och 31 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 651



PE696.546v01-00 166/167 AM\1238660SV.docx

SV

José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
femte år, ska kommissionen utvärdera 
denna förordning och lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

1. Senast tre år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
femte år, ska kommissionen och nämnden 
utvärdera denna förordning och lämna en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 652
Alfred Sant

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
femte år, ska kommissionen utvärdera 
denna förordning och lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

1. Senast tre år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
tredje år, ska kommissionen utvärdera 
denna förordning och lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

Or. en

Motivering

Med tanke på takten i den tekniska utvecklingen och utvecklingen av sociala medier samt 
nätverkseffekterna verkar en översyn före fem år vara lämpligare om avsikten är att denna 
förordning ska vara framtidssäker.

Ändringsförslag 653
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med avseende på punkt 1 ska 
medlemsstaterna och nämnden sända 
information på kommissionens begäran.

2. Med avseende på punkt 1 ska 
medlemsstaterna sända information på 
kommissionens eller nämndens begäran. 
Kommissionen och nämnden ska också 
utbyta information sinsemellan.

Or. en

Ändringsförslag 654
José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska när den gör de 
utvärderingar som avses i punkt 1 ta 
hänsyn till ståndpunkter och slutsatser från 
Europaparlamentet, rådet och andra 
relevanta organ och källor.

3. Kommissionen och nämnden ska 
när de gör de utvärderingar som avses i 
punkt 1 ta hänsyn till ståndpunkter och 
slutsatser från Europaparlamentet, rådet 
och andra relevanta organ och källor.

Or. en

Ändringsförslag 655
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med 
[datum – tre månader efter ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med 
[datum – nio månader efter 
ikraftträdandet].

Or. en


