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KORTFATTAD MOTIVERING

Rättsakten om digitala tjänster syftar till att fastställa en gemensam uppsättning regler om 
förmedlares skyldigheter och ansvarsskyldighet. Det är en del av ambitionen att rusta EU för 
den digitala tidsåldern. 
Detta förslag har tre syften:

- Att bättre skydda medborgarna och deras grundläggande rättigheter online.
- Att skapa rättssäkerhet för onlineplattformar genom att fastställa en tydlig ram för 

ansvarsskyldighet.
- Att främja innovation och konkurrenskraft på den inre marknaden.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag såsom ett nödvändigt steg för att skydda 
medborgarnas grundläggande rättigheter och skapa en öppen och säker onlinemiljö. 
Föredraganden har dock identifierat vissa möjligheter till förbättringar. Förslaget till 
betänkande har fyra huvudsakliga mål:

1. Stärka konsumentskyddet, inbegripet personlig integritet, dataskydd och 
grundläggande rättigheter. 

2. Förbättra tillsynsramen, särskilt genom att säkerställa lämplig samordning och utbyte 
av information mellan myndigheter.

3. Tillämpa proportionalitetsprincipen genom att lägga till fler krav på mycket stora 
onlineplattformar.

4. Öka marknadskonkurrensen och främja tillväxt genom att säkerställa interoperabilitet 
mellan mycket stora onlineplattformar.

Förslaget till betänkande är inriktat på följande nyckelområden:

Skydd av grundläggande rättigheter

Föredraganden föreslår flera ändringsförslag som syftar till att reglera användningen av 
verktyg för automatisk innehållsmoderering (artikel 7). I förordningen bör det klargöras att 
det inte finns någon skyldighet för leverantörer av innehållstjänster att använda sådana 
verktyg. Om en tjänsteleverantör använder dessa verktyg bör den se till att det finns en 
mänsklig tillsyn över besluten att ta bort eller på något sätt ändra informationsinnehållet. Med 
tanke på de svåra arbetsförhållandena och känsligheten i deras uppgift anser föredraganden att 
det är avgörande att innehållsmoderatorer får lämplig utbildning och psykologiskt stöd från 
sina arbetsgivare (artiklarna 13.1c och 17.5).

I linje med annan EU-lagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen, anser 
föredraganden att personuppgifterna bör skyddas ytterligare. En särskild artikel (2a) har lagts 
till i detta avseende. Föredraganden föreslår också att onlineplattformar tydligt ska ange hur 
och i vilket syfte de samlar in uppgifter från användarna av tjänsten och hur, till vem och i 
vilket syfte de sprider vidare data som samlas in (artikel 23). 

Konsumentskydd

För att ytterligare stärka konsumentskyddet föreslår föredraganden att man utvecklar de krav 
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som rör de villkor som ska fastställas av leverantörer av förmedlingstjänster (artikel 12). 
Framför allt bör mycket stora onlineplattformars villkor översändas för godkännande till 
samordnaren för digitala tjänster (artikel 12.2e).
En risk med att fastställa en ram för ansvarsskyldighet för onlineplattformar är att skapa 
incitament för plattformarna att vara alltför försiktiga och att i alltför hög grad avlägsna 
informationsinnehåll. För att uppväga denna sidoeffekt och säkerställa ett fullgott skydd av 
konsumenternas rättigheter föreslår föredraganden att man inför en rätt till finansiell 
ersättning för konsumenter vars grundläggande rättigheter har kränkts av plattformen, särskilt 
om tjänstemottagaren har hindrats från att utnyttja plattformen (artikel 17.3). 

Även om vissa onlineaffärsmodeller i hög grad förlitar sig på riktade reklam- och 
rekommendationssystem anser föredraganden att ytterligare skyddsåtgärder bör införas för 
konsumenterna. I förslaget till betänkande föreslås till exempel ett opt in-system för 
användning av systemet med rekommendationer och alternativa möjligheter för dem 
(artikel 29.2a). 

Främja konkurrens och öppen tillgång till marknaden

Ett viktigt förslag från föredraganden på detta område är att införa krav på interoperabilitet för 
mycket stora onlineplattformar. Den nya artikel 33a skulle göra det obligatoriskt för dessa att 
säkerställa att deras kärnfunktioner är interoperativa med andra plattformar. Kommissionen 
skulle få i uppdrag att ytterligare specificera denna skyldighet. 

Tydligt ansvar för leverantörer av förmedlingstjänster

Föredraganden föreslår att artikel 6 stryks eftersom det inte finns något giltigt skäl för att ge 
leverantörer av förmedlingstjänster mer immunitet för deras ”frivilliga åtgärder”. Dessutom 
kan denna artikel tolkas som ett incitament för proaktivt avlägsnande av innehåll, vilket skulle 
kunna strida mot yttrandefriheten.

Ytterligare krav för mycket stora onlineplattformar

Utöver strikta transparenskrav föreslår föredraganden att revisionskraven för mycket stora 
onlineplattformar (artikel 28) skärps genom att det fastställs en förteckning över 
minimiområden där revisionen bör utföras. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på de berörda 
tjänsternas gränsöverskridande karaktär 
är unionsåtgärder för att harmonisera 
tillgänglighetskraven för 
förmedlingstjänster på hela den inre 
marknaden avgörande för att undvika 
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marknadsfragmentering och säkerställa 
att lika rätt till tillgång till och val av 
dessa tjänster för alla konsumenter och 
andra tjänstemottagare, även för personer 
med funktionsnedsättning, skyddas i hela 
unionen. En avsaknad av harmoniserade 
tillgänglighetskrav för digitala tjänster 
och plattformar skulle också skapa hinder 
för genomförandet av befintlig 
unionslagstiftning om tillgänglighet, 
eftersom många av de tjänster som 
omfattas av dessa lagar är beroende av 
förmedlingstjänster för att nå 
slutanvändarna. Därför bör 
tillgänglighetskrav för 
förmedlingstjänster, inbegripet deras 
onlinegränssnitt, vara förenliga med 
befintlig unionslagstiftning om 
tillgänglighet, såsom den europeiska 
rättsakten om tillgänglighet och direktivet 
om webbtillgänglighet, så att ingen 
hamnar på efterkälken till följd av digital 
innovation. Detta mål ligger i linje med 
En jämlikhetsunion: EU:s strategi för 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2021–2030 och 
unionens åtagande om FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Begreppet ”spridning till 
allmänheten”, så som det används i den här 
förordningen, bör innebära att information 
görs tillgänglig för ett potentiellt 
obegränsat antal personer, dvs. att 
informationen görs lättillgänglig för 
användare i allmänhet utan att det krävs 
ytterligare åtgärder av tjänstemottagaren 
som tillhandahåller informationen, oavsett 
om dessa personer faktiskt utnyttjar sig av 
möjligheten att få åtkomst till 
informationen i fråga. Enbart möjligheten 
att skapa grupper av användare för en viss 
tjänst ska inte i sig förstås som att den 
information som sprids på detta sätt inte 

(14) Begreppet ”spridning till 
allmänheten”, så som det används i den här 
förordningen, bör innebära att information 
görs tillgänglig för ett potentiellt 
obegränsat antal personer, dvs. att 
informationen görs lättillgänglig för 
användare i allmänhet utan att det krävs 
ytterligare åtgärder av tjänstemottagaren 
som tillhandahåller informationen, oavsett 
om dessa personer faktiskt utnyttjar sig av 
möjligheten att få åtkomst till 
informationen i fråga. Om tillgång till 
information kräver registrering eller 
tillträde till en grupp av användare bör 
den informationen därför anses spridd till 
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sprids till allmänheten. Begreppet bör 
dock inte omfatta spridning av 
information inom slutna grupper som 
består av ett begränsat antal 
förutbestämda personer. Interpersonella 
kommunikationstjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/197239, såsom e-
post eller privata meddelandetjänster, 
ligger utanför denna förordnings 
tillämpningsområde. Information bör anses 
spridas till allmänheten i den mening som 
avses i denna förordning endast om detta 
sker direkt på begäran av mottagaren av 
den tjänst som tillhandahöll informationen.

allmänheten endast när användare som 
söker tillgång till informationen 
automatiskt registreras eller ges tillträde 
utan att en person beslutar om eller väljer 
ut vem som ska ges tillgång till 
informationen. Interpersonella 
kommunikationstjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/197239, såsom 
e-post eller privata meddelandetjänster, 
ligger utanför denna förordnings 
tillämpningsområde, eftersom de inte 
anses spridas till allmänheten. 
Information bör anses spridas till 
allmänheten i den mening som avses i 
denna förordning endast om detta sker 
direkt på begäran av mottagaren av den 
tjänst som tillhandahöll informationen.

__________________ __________________
39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning), 
EUT L 321, 17.12.2013, s. 36

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning), 
EUT L 321, 17.12.2013, s. 36

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Tillämpning av effektiv 
totalsträckskryptering av data är 
avgörande för förtroendet för och 
säkerheten på internet, eftersom det 
effektivt förebygger att tredje part får 
obehörig åtkomst och bidrar till att 
säkerställa kommunikationens 
konfidentialitet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
tillämpas om leverantören av 
förmedlingstjänsterna, i stället för att 
begränsa sig till att tillhandahålla 
tjänsterna neutralt genom en rent teknisk 
och automatisk behandling av den 

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

tjänstemottagaren utan av leverantören av 
förmedlingstjänsten själv, inbegripet när 
informationen har tagits fram under denna 
leverantörs redaktionella ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att skapa rättssäkerhet och 
inte avskräcka från verksamhet som syftar 
till att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll, som leverantörer av 
förmedlingstjänster kan åta sig på frivillig 
basis, bör det klargöras att enbart det 
faktum att leverantörerna bedriver sådan 
verksamhet inte leder till att de undantag 
från ansvar som fastställs i denna 
förordning inte blir tillgängliga, förutsatt 
att denna verksamhet utförs i god tro och 
aktsamt. Det är dessutom lämpligt att 
klargöra att enbart det faktum att dessa 
leverantörer i god tro vidtar åtgärder för 
att uppfylla kraven i unionsrätten, 
inbegripet kraven i denna förordning när 
det gäller genomförandet av villkor i 
unionsrätten, inte bör leda till att dessa 
undantag från ansvar inte blir 
tillgängliga. Sådana verksamheter och 
åtgärder som en viss tjänsteleverantör kan 
ha vidtagit bör därför inte beaktas vid 
fastställandet av huruvida leverantören 
kan åberopa ett undantag från ansvar, 
särskilt när det gäller huruvida 
tjänsteleverantören tillhandahåller sin 

utgår
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tjänst på ett neutralt sätt och därför kan 
omfattas av den relevanta bestämmelsen, 
men utan att denna regel innebär att 
leverantören nödvändigtvis kan åberopa 
undantaget.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de räknas som tjänster 
för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
övervakningsskyldighet när det gäller 
skyldigheter av allmän karaktär. Detta 
gäller inte övervakningsskyldigheter i ett 
särskilt fall och påverkar i synnerhet inte 
förelägganden från nationella myndigheter 
i enlighet med nationell rätt, i enlighet med 
de villkor som fastställs i denna förordning. 
Ingenting i denna förordning bör tolkas 
som ett åläggande av en allmän 
övervakningsskyldighet eller aktiv 
undersökningsplikt eller som en allmän 
skyldighet för leverantörer att vidta 
proaktiva åtgärder mot olagligt innehåll.

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
övervakningsskyldighet när det gäller 
skyldigheter av allmän karaktär och de bör 
inte använda automatiserade verktyg för 
innehållsmoderering. Detta gäller inte 
övervakningsskyldigheter i ett särskilt fall 
och påverkar i synnerhet inte 
förelägganden från nationella myndigheter 
i enlighet med nationell rätt, i enlighet med 
de villkor som fastställs i denna förordning. 
Ingenting i denna förordning bör tolkas 
som ett åläggande av en allmän 
övervakningsskyldighet eller aktiv 
undersökningsplikt eller som en allmän 
skyldighet för leverantörer att vidta 
proaktiva åtgärder mot olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en lämplig nivå 
av transparens och ansvarsskyldighet bör 
leverantörer av förmedlingstjänster, i 
enlighet med de harmoniserade kraven i 
denna förordning, årligen rapportera om 
den innehållsmoderering som de gör, 
inbegripet de åtgärder som vidtas till följd 
av tillämpningen och efterlevnaden av 
deras villkor. För att undvika 
oproportionerliga bördor bör dessa 
rapporteringsskyldigheter dock inte gälla 
för leverantörer som betecknas som 
mikroföretag eller små företag enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG40.

(39) För att säkerställa en lämplig nivå 
av transparens och ansvarsskyldighet bör 
leverantörer av förmedlingstjänster, i ett 
standardiserat och maskinläsbart format 
och i enlighet med de harmoniserade 
kraven i denna förordning, årligen 
rapportera om den innehållsmoderering 
som de gör, inbegripet de åtgärder som 
vidtas till följd av tillämpningen och 
efterlevnaden av deras villkor. För att 
undvika oproportionerliga bördor bör dessa 
rapporteringsskyldigheter dock inte gälla 
för leverantörer som betecknas som 
mikroföretag eller små företag enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG40.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Om en värdtjänstleverantör beslutar 
att avlägsna eller oåtkomliggöra 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, till exempel efter 
mottagande av en anmälan eller på eget 
initiativ, inbegripet med hjälp av 
automatiserade metoder, bör leverantören 
informera mottagaren om sitt beslut, skälen 
för sitt beslut och de tillgängliga 
möjligheterna att få beslutet prövat, med 
hänsyn till de negativa konsekvenser 

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

utövandet av dennes grundläggande rätt till 
yttrandefrihet. Denna skyldighet bör gälla 
oberoende av skälen till beslutet, särskilt 
oberoende av om åtgärden har vidtagits på 
grund av att den anmälda informationen 
anses utgöra olagligt innehåll eller bedöms 
vara oförenlig med de tillämpliga 
villkoren. De tillgängliga medlen för att 
invända mot värdtjänstleverantörens beslut 
bör alltid inbegripa rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) För att bidra till en öppen 
onlinemiljö för konsumenter som stöder 
den gröna omställningen bör mycket stora 
onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare ge konsumenterna tydlig 
och otvetydig information i realtid om 
deras produkters och tjänsters 
miljöpåverkan, såsom användning av 
hållbara och effektiva leveransmetoder, 
hållbara och ekologiska förpackningar, 
samt miljökostnaderna för att returnera 
varor vid ångerrätt.
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Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) För att säkerställa 
uppgiftsminimering bör tillfälliga 
näringsidkare som är fysiska personer 
inte vara föremål för oproportionerliga 
identifieringskrav på plattformar som 
tillhandahåller marknadsplatser. 
Plattformar bör inte be fysiska personer 
om uppgifter som sträcker sig utöver ren 
registrering av plattformsanvändarna.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 

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

transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 
plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
hantera dessa utmaningar för de 
grundläggande rättigheterna, eftersom det 
inte finns några alternativa och mindre 
restriktiva åtgärder som i praktiken skulle 
leda till samma resultat.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) En central del av en mycket stor 
onlineplattforms verksamhet är det sätt på 
vilket information prioriteras och 
presenteras i dess onlinegränssnitt för att 
underlätta och optimera tillgången till 
information för tjänstemottagarna. Detta 
görs till exempel genom att algoritmiskt 
föreslå, rangordna och prioritera 
information, särskilja den med hjälp av text 
eller andra visuella representationer eller 
på annat sätt kuratera information som 
tillhandahålls av mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör mycket stora 
onlineplattformar se till att mottagarna 
informeras på lämpligt sätt och kan 
påverka den information som presenteras 

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

rekommendationssystem och att 
mottagare enkelt kan påverka den 
information presenteras för dem. Mycket 
stora onlineplattformar bör tydligt 
presentera de viktigaste parametrarna för 
sådana rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt sätt för att säkerställa att 
mottagarna förstår hur information 
prioriteras för dem. Mycket stora 
onlineplattformar bör också säkerställa att 
mottagarna har tillgång till andra alternativ 
för huvudparametrarna, inklusive alternativ 
som inte bygger på en profilering av 
mottagaren.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Krav på interoperabilitet för 
mycket stora onlineplattformar är 
önskvärda eftersom de kan skapa nya 
möjligheter till att utveckla innovativa 
tjänster, få bukt med den inlåsningseffekt 
som åtföljer stängda plattformar och 
säkerställa konkurrens och användarnas 
valmöjlighet. Dessa krav bör möjliggöra 
för mottagare att få tillgång till 
interaktion mellan plattformar. Mycket 
stora onlineplattformar bör tillhandahålla 
ett gränssnitt för tillämpningsprogram 
genom vilket tredjepartsplattformar och 
deras mottagare kan samverka med 
plattformens viktigaste tjänsters 
huvudfunktioner och mottagare. I 
huvudfunktionerna kan det ingå en 
möjlighet att ta emot information från 
vissa konton, att dela tillhandahållet 
innehåll och att reagera på det. Kraven på 
interoperabilitet hindrar inte plattformar 
att erbjuda sina mottagare ytterligare 
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funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) För att säkerställa att mycket stora 
onlineplattformars systemroll inte 
äventyrar den inre marknaden genom att 
på ett orättvist sätt utesluta innovativa nya 
aktörer, däribland små och medelstora 
företag, entreprenörer och startup-
företag, behövs det ytterligare regler för 
att göra det möjligt för tjänstemottagare 
att byta eller ansluta sig till och interagera 
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mellan onlineplattformar eller 
internetekosystem. Därför bör kraven på 
interoperabilitet omfatta att mycket stora 
onlineplattformar utbyter lämpliga 
verktyg, data, expertis och resurser. Som 
del av dessa åtgärder bör kommissionen 
undersöka olika tekniska lösningar och 
öppna standarder och protokoll, 
inbegripet möjligheten att använda ett 
tekniskt gränssnitt (gränssnitt för 
tillämpningsprogram) som gör det möjligt 
för tjänsteanvändare eller andra 
marknadsaktörer att komma i åtnjutande 
av mycket stora onlineplattformars 
centrala funktioner för att utbyta 
information.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att bidra till en korrekt fungerande 
inre marknad för förmedlingstjänster.

(a) Att bidra till en korrekt fungerande 
inre marknad för förmedlingstjänster och 
uppmuntra konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att uppnå en hög 
konsumentskyddsnivå på den digitala inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna förordning ska inte 
tillämpas på frågor som rör 
informationssamhällets tjänster och som 
omfattas av förordning (EU) 2016/679 
och direktiv 2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – 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 att den hänvisar till en 
verksamhet, däribland försäljning av 
produkter eller tillhandahållande av 
tjänster, inte är förenlig med unionsrätten 
eller lagstiftningen i 
ursprungsmedlemsstaten, oavsett denna 
lagstiftnings exakta sakinnehåll eller art.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Skydd av konsumenternas rättigheter i en 

databaserad ekonomi
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1. När så är tekniskt möjligt och 
förenligt med unionslag ska leverantörer 
av informationssamhällets tjänster göra 
det möjligt att nyttja och betala för 
tjänsten utan att mottagarens 
personuppgifter samlas in.
2. En leverantör av 
informationssamhällets tjänster ska 
behandla personuppgifter som rör 
användningen av tjänsten endast i den 
utsträckning som är absolut nödvändig 
för att ge mottagaren möjlighet att nyttja 
tjänsten eller debitera mottagaren för 
nyttjandet av tjänsten. En operatör av en 
onlineplattform ska endast tillåtas 
behandla personuppgifter som rör en 
mottagares användning av tjänsten i det 
enda syftet att hantera ett 
rekommendationssystem, om mottagaren 
har gett sitt uttryckliga samtycke, enligt 
vad som fastställs i artikel 4.11 i 
förordning (EU) 2016/679. 
Medlemsstaterna får inte kräva att en 
leverantör av informationssamhällets 
tjänster sparar personuppgifter som rör 
alla mottagares användning av tjänsten.
3. Leverantörer av 
informationssamhällets tjänster ska ha 
rätt att tillhandahålla och stödja tjänster 
för totalsträckskryptering.
4. Användarprofilering som utförs av 
leverantörer av informationssamhällets 
tjänster ska endast utföras på grundval av 
de uppgifter som tillhandahålls med 
användarens tydliga samtycke. Profilering 
får endast utföras på användare av 
tjänsten som samtyckt till detta. 
Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster är uttryckligen förbjudna att 
utföra profilering av tredje part som inte 
är användare av tjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Frivilliga undersökningar på eget initiativ 

och regelefterlevnad
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.

Or. en

Motivering

Denna artikel behövs inte, eftersom domstolarna hittills aldrig har ansett att exempelvis 
användningen av Youtubes Content ID lett till att YouTube spelade en aktiv roll i 
tillhandahållandet av användarnas innehåll. Företag bör uppmuntras att förnya sina metoder 
för innehållsmoderering, men vi bör utesluta att privata företag ges ännu mer straffrihet när 
de fattar beslut om innehållets laglighet på nätet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inga allmänna skyldigheter avseende 
övervakning och aktivt faktasökande

Inga allmänna skyldigheter avseende 
övervakning, aktivt faktasökande eller 
automatiserad innehållsmoderering

Or. en
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Ändringsförslag 29

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. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör under inga 
omständigheter vara skyldiga att använda 
automatiserad innehållsmoderering. 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 30

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska, vid mottagandet av ett föreläggande att 
agera mot ett visst olagligt innehåll vilket 
utfärdats av den berörda nationella rättsliga 
eller administrativa myndigheter, på 
grundval av tillämplig unionslagstiftning 
eller nationell lagstiftning, i enlighet med 
unionsrätten, utan dröjsmål informera den 
myndighet som utfärdade detta 
föreläggande om vilken verkan det givits, 
med angivande av vilka specifika åtgärder 
som vidtagits och när detta skett.

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska, vid mottagandet av ett föreläggande att 
agera mot ett visst olagligt innehåll vilket 
utfärdats av den berörda nationella rättsliga 
eller administrativa myndigheter, på 
grundval av tillämplig unionslagstiftning 
eller nationell lagstiftning, i enlighet med 
unionsrätten, genast genomföra detta 
föreläggande och informera den 
myndighet som utfärdade detta 
föreläggande om vilken verkan det givits 
utan dröjsmål och under alla 
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omständigheter inom 10 dagar från 
mottagandet av föreläggandet att agera, 
med angivande av vilka specifika åtgärder 
som vidtagits och när detta skett.

Or. en

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

— Information om de 
prövningsmekanismer som finns 
tillgängliga för tjänsteleverantören och den 
tjänstemottagare som tillhandahållit 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje begäran till leverantörer av 
förmedlingstjänster i enlighet med denna 
förordning ska översändas via 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringsmedlemsstaten som ansvarar 
för att samla in förfrågningar och 
information från alla relevanta källor.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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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 och maskinläsbart format.

Or. en

Ändringsförslag 34

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 transparent, icke-
diskriminerande, enhetligt, förutsägbart, 
aktsamt, icke godtyckligt 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 35

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Villkoren beträffande leverantörer 
av förmedlingstjänster ska vara förenliga 
med de grundläggande principerna om 
grundläggande rättigheter enligt stadgan 
och internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Villkor som inte är förenliga med 
denna artikel ska inte vara bindande för 
mottagarna i enlighet med direktiv 
93/13/EG.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Alla ändringar av villkoren ska 
vara helt förenliga med denna artikel. 
Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
informera användarna om alla ändringar 
av villkoren minst en månad innan de 
genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. För att bevara och stärka den inre 
marknaden och transparensen i de 
tjänster som tillhandahålls ska 
leverantören i största möjliga 
utsträckning använda liknande villkor på 
hela den inre marknaden, och 
skillnaderna ska vara tydligt markerade 
och motiverade.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. De mycket stora 
onlineplattformarna 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 40

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska minst en gång om året offentliggöra 
tydliga, lättbegripliga och detaljerade 
rapporter om all innehållsmoderering som 

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska minst en gång om året i ett 
standardiserat, maskinläsbart och 
lättillgängligt format offentliggöra tydliga, 
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de bedrivit under den berörda perioden. 
Dessa rapporter ska i synnerhet innehålla 
information om följande, beroende på vad 
som är tillämpligt:

lättbegripliga och detaljerade rapporter om 
all innehållsmoderering som de bedrivit 
under den berörda perioden. Dessa 
rapporter ska i synnerhet innehålla 
information om följande, beroende på vad 
som är tillämpligt:

Or. en

Ändringsförslag 41

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 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, 
samt de åtgärder som vidtagits för att göra 
innehållsmoderatorer kvalificerade och 
säkerställa att innehåll som inte strider 
mot villkoren inte påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 42

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. Leden b, c och d i 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 



PA\1234517SV.docx 31/69 PE693.929v01-00

SV

rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om ett påstått intrång i en 
immateriell rättighet anmäls, bevis för att 
den enhet som lämnar in anmälan är 
innehavare av den immateriella rättighet 
som påstås ha utsatts för intrång eller är 
bemyndigad att agera för 
rättighetsinnehavarens räkning.

Or. en

Ändringsförslag 44

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 45

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Efter mottagandet av anmälan om 
misstänkt upphovsrättsintrång ska 
tjänsteleverantören, med hjälp av 
tillgängliga kontaktuppgifter, underrätta 
informationsleverantörerna om de 
uppgifter som avses i punkt 2 och ge dem 
möjlighet att svara inom minst 5 
arbetsdagar innan de fattar ett beslut och, 
i tillämpliga fall, innan de blockerar 
tillgången till det nämnda innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Leverantören ska se till att beslut 
om underrättelser fattas av kvalificerad 
personal som ska få lämplig utbildning 
och lämpliga arbetsförhållanden, 
inbegripet professionellt stöd och 
kvalificerad psykologisk hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantören ska också utan 
dröjsmål underrätta den individen eller 
enheten om sitt beslut avseende den 
information som anmälan avser och 
tillhandahålla information om 
möjligheterna till prövning av beslutet.

5. Leverantören ska också utan 
dröjsmål underrätta den individ eller enhet 
som lämnat anmälan och 
tjänsteleverantören om sitt beslut 
avseende den information som anmälan 
avser och tillhandahålla information om 
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möjligheterna till prövning av beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 48

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 icke 
godtyckligt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling ska de inkludera information 
om denna användning i det meddelande 
som avses i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 49

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 allmänt tillgänglig, 
maskinläsbar och återanvändbar databas 
som förvaltas av kommissionen. Denna 
information får inte innehålla några 
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Mikroföretag och små företag 
enligt definitionen i bilagan till 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG ska undantas från de 
skyldigheter som anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 51

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 och godkända enheter 
enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 
(EU) 2020/1828 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.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a



PA\1234517SV.docx 35/69 PE693.929v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 53

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. Onlineplattformar ska fastställa 
förfarandereglerna för sina interna 
system för hantering av klagomål i sina 
användarvillkor på ett tydligt, 
användarvänligt och lättillgängligt sätt, 
även för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 54

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 

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
system för hantering av klagomål på ett 
snabbt, vaksamt och icke godtyckligt sätt. 
När klagomålen omfattar ett tillräckligt 
underlag för att onlineplattformen ska anse 
att den information som klagomålet avser 
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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.

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. Om 
klaganden så önskar ska 
onlineplattformen också offentligt 
informera om återkallandet av beslutet. 
Om det beslut som avses i punkt 1 är 
uppenbart felaktigt och kränker 
tjänstemottagarens grundläggande 
rättigheter ska onlineplattformen 
tillhandahålla ekonomisk ersättning. Vid 
fastställandet av storleken på den 
ekonomiska ersättningen ska 
onlineplattformen också beakta huruvida 
det beslut som avses i punkt 1 hindrade 
tjänstemottagaren från att använda 
plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 55

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 ses över av kvalificerad 
personal som ska få lämplig 
grundläggande och fortlöpande 
utbildning om tillämplig lagstiftning och 
internationella människorättsnormer 
samt lämpliga arbetsvillkor, inbegripet, i 
förekommande fall, professionellt stöd, 
kvalificerad psykologisk hjälp och juridisk 
rådgivning.

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tjänstemottagare till vilka de beslut 
som avses i artikel 17.1 riktas ska ha rätt 
att välja varje tvistlösning utanför domstol 
som har certifierats i enlighet med punkt 2 
för att lösa tvister som rör dessa beslut, 
inklusive klagomål som inte har kunnat 
lösas genom det interna system för 
hantering av klagomål som avses i den 
artikeln. Onlineplattformarna ska 
interagera i god tro med det utvalda 
organet för att lösa tvisten och ska vara 
bundna av det beslut som organet fattar.

1. Tjänstemottagare till vilka de beslut 
som avses i artikel 17.1 och godkända 
enheter enligt definitionen i artikel 3.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2020/1828 riktas ska ha rätt att välja 
varje organ för tvistlösning utanför 
domstol som har certifierats i enlighet med 
punkt 2 för att lösa tvister som rör dessa 
beslut, inklusive klagomål som inte har 
kunnat lösas genom det interna system för 
hantering av klagomål som avses i den 
artikeln. Onlineplattformarna ska 
interagera i god tro med det av 
tjänstemottagaren utvalda organet för att 
lösa tvisten och ska vara bundna av det 
beslut som organet fattar.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Onlineplattformarna ska vidta de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att de 
anmälningar som inkommer från betrodda 
anmälare via de mekanismer som avses i 
artikel 14 prioriteras för behandling och 
beslut utan dröjsmål.

1. Onlineplattformarna ska vidta de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att de 
anmälningar som inkommer från betrodda 
anmälare via de mekanismer som avses i 
artikel 14 prioriteras för behandling och 
beslut utan dröjsmål. Användning av 
automatiserade anmälningar från 
betrodda anmälare utan faktisk mänsklig 
granskning ska inte godtas som ett giltigt 
inlämningssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 58

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 samordnaren för 
digitala tjänster i den medlemsstat där den 
sökande är etablerad eller av 
kommissionen, om den ansökande har 
visat att den uppfyller samtliga följande 
villkor:

Or. en

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den är operativt oberoende av 
statliga och offentliga myndigheter och 
styrs inte av kommersiella intressen eller 
branschintressen.

Or. en

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Den offentliggör minst en gång 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 
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innehålla
- en sammanfattning av anmälningar som 
kategoriserats utifrån vem leverantören 
av värdtjänster är,
- typen av anmält innehåll,
- de specifika rättsliga bestämmelser som 
det anmälda innehållet påstås ha 
överträtt,
- de åtgärder som vidtagits av 
tjänsteleverantören,
- eventuella intressekonflikter och 
finansieringskällor, och
- en förklaring av de förfaranden som 
införts för att säkerställa att den betrodda 
anmälaren behåller sitt oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordnarna för digitala tjänster 
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.

3. Samordnarna för digitala tjänster 
och kommissionen 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.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska offentliggöra 
den information som avses i punkt 3 i en 

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

allmänt tillgänglig databas i ett 
lättillgängligt och maskinläsbar format 
och hålla denna databas uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 63

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 
de nödvändiga förklaringarna och 
styrkande handlingarna.

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 
eller anmälningar rörande lagligt 
innehåll 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 de nödvändiga 
förklaringarna och styrkande handlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 64

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 

6. Den myndighet 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 
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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.

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 65

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska ha rätt att 
bevilja ekonomisk ersättning till betrodda 
anmälare med höga etiska normer och 
transparensstandarder och vars arbete 
avsevärt bidrar till skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. Denna 
kompensationsmekanism bör inrättas i 
samråd med nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 66

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, endast 
under en rimligt kort tidsperiod och efter 
att ha utfärdat en förhandsvarning och gett 
en utförlig förklaring, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.
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Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Näringsidkarens namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.

(a) Näringsidkarens namn, adress och 
e-postadress.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
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.

utgår

__________________
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 69

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70

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, 
inbegripet under hela perioden för rättslig 
prövning, med den berörda näringsidkaren. 
Den ska sedan radera informationen.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Transparens för hållbar konsumtion

Om en mycket stor onlineplattform gör 
det möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska den 
säkerställa att den på ett tydligt och 
otvetydigt sätt ger konsumenterna 
information i realtid om sina produkters 
och tjänsters miljöpåverkan, såsom 
användning av hållbara och effektiva 
leveransmetoder, hållbara och ekologiska 
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förpackningar, samt om miljökostnaderna 
för återlämnande av varor vid ångerrätt.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) 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.

Or. en

Ändringsförslag 73

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.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 24 – led c
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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.

Or. en

Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) När onlineplattformen upplåter en 
del av sin onlinepresentation till en tredje 
part ska plattformen säkerställa att alla 
transparenskrav som anges i denna 
artikel är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 76

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, särskilt 
rättigheter med avseende på respekt för 
privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet 
och informationsfrihet, förbud mot 
diskriminering, inbegripet genom vinklade 
algoritmer, samt barnets rättigheter, i 
enlighet med stadgan.

Or. en
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Ändringsförslag 77

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 
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.

(c) Funktionsfel eller avsiktlig 
manipulering av deras tjänster, däribland 
genom automatiserad exploatering av 
tjänsten, med en faktisk eller förutsebar 
negativ inverkan på de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 78

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 effekterna av deras 
system för innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering.

Or. en

Ändringsförslag 79

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

2a. För att säkerställa en hög nivå av 
offentlig kontroll och transparens bör 
dessa årliga riskbedömningar göras så 
transparenta som möjligt med hjälp av 
data med öppen åtkomst.

Or. en

Ändringsförslag 80

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. 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 lättillgängligt 
format.

Or. en

Ändringsförslag 81

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) lämplig personal för att hantera 
meddelanden och klagomål,

Or. en
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) inledande eller anpassning av 
samarbetet med andra onlineplattformar 
genom de uppförandekoder och 
krisprotokoll som avses i artiklarna 35 
respektive 37.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) riktade åtgärder som syftar till att 
minska el- och vattenförbrukningen, 
värmeproduktionen och 
koldioxidutsläppen i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten och den 
tekniska infrastrukturen,

Or. en

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa rapporter bör spridas till 
allmänheten och innehålla 
standardiserade, öppna uppgifter som 
beskriver systemriskerna, särskilt riskerna 
för de grundläggande rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 85

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.

3. Kommissionen får i samarbete med 
samordnarna för digitala tjänster utfärda 
allmänna rekommendationer 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 rekommendationer ska 
kommissionen anordna offentliga samråd.

Or. en

Ändringsförslag 86

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 revisioner för att granska 
uppfyllandet av

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Revisioner bör utföras av 
åtminstone följande:
i. Tjänstevillkorens tydlighet, 
samstämdhet och förutsägbara 
tillämpning, särskilt med avseende på de 
tillämpliga grundläggande rättigheter som 
fastställs i stadgan.
ii. Fullständigheten, metoden och 
konsekvensen i de 
rapporteringsskyldigheter avseende 
transparens som anges i artiklarna 13, 23, 
24 och 30 samt respekten för högsta 
möjliga standarder för 
transparensrapportering.
iii. Noggrannheten, förutsägbarheten 
och tydligheten i leverantörens 
uppföljning för tjänstens mottagare och 
dem som levererar anmälningar om 
olagligt innehåll och överträdelser av 
tjänstevillkoren och noggrannheten i 
klassificeringen (olaglig eller brott mot 
villkoren) av avlägsnad information.
iv. Interna mekanismer och 
tredjepartsmekanismer för hantering av 
klagomål.
v. Interaktion med betrodda 
anmälare och oberoende bedömning av 
noggrannhet, responstider, effektivitet och 
huruvida det finns indikationer på 
missbruk.
vi. Aktsamhet när det gäller kontroll 
av näringsidkares spårbarhet.
vii.  Ändamålsenligheten i och 
efterlevnaden av uppförandekoder.
viii. Tillräckligheten hos uppgifter, 
vilket syftar till att minska 
framställningen av uppgifter generellt och 
trafiken, när det är möjligt, inbegripet i 
synnerhet att minska den därmed 
förknippade förbrukningen av el och 
resurser från datacentraler, på det sätt 
som avses i artikel 27.
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ix. Beredskap att delta i de 
krisprotokoll som avses i artikel 37. 
Revisioner av de områden som avses i 
punkterna i–vii kan kombineras om den 
organisation som utför revisionerna har 
ämnesspecifik expertis om det aktuella 
ämnet.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av organisationer som

2. Revision enligt punkterna ovan ska 
utföras av organisationer som

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisionerna bör lämnas in till 
samordnarna för digitala tjänster, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och till 
kommissionen omedelbart efter det att de 
slutförts. Revisionsresultat som inte 
omfattar känslig information ska 
offentliggöras. Samordnare för digitala 
tjänster, Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och 
kommissionen får lämna synpunkter på 
revisionerna.

Or. en



PE693.929v01-00 52/69 PA\1234517SV.docx

SV

Ändringsförslag 90

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. 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. Mycket stora 
onlineplattformar ska inkludera minst ett 
alternativ som inte är baserat på 
profilering, i den mening som avses i 
artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/679, 
samt föra en logg över alla betydande 
ändringar som genomförts i 
rekommendationssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 91

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast uppgifter som 
tillhandahålls av användaren frivilligt och 
med tydligt samtycke får användas i 
rekommendationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led d
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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 
visas specifikt för en eller flera särskilda 
grupper av tjänstemottagare och, i sådana 
fall, de huvudparametrar som använts för 
detta ändamål, inbegripet beslut om de 
parametrar som använts för att utesluta 
vissa grupper.

Or. en

Ändringsförslag 93

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Storleken på den ekonomiska 
ersättning, uttryckt i euro eller i valutan i 
den medlemsstat där plattformen är 
etablerad, som plattformen erhåller för 
spridning av varje annons.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska, på motiverad 
begäran från samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet eller 
kommissionen och inom en rimlig 
tidsperiod som anges i begäran, ge dessa 
åtkomst till de data som behövs för att 
övervaka och bedöma efterlevnaden av 
denna förordning. Samordnaren för 
digitala tjänster och kommissionen ska 

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska, på motiverad 
begäran från samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet eller 
kommissionen och inom en rimlig 
tidsperiod som anges i begäran, ge dessa 
åtkomst till de data som behövs för att 
övervaka och bedöma efterlevnaden av 
denna förordning.
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endast använda dessa data för de 
ändamålen.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På motiverad begäran från 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
de mycket stora onlineplattformarna. inom 
en rimlig tidsperiod som anges i begäran, 
ge utvalda forskare, som uppfyller kraven i 
punkt 4 i denna artikel, åtkomst till data 
enbart i syfte att bedriva forskning som 
bidrar till kartläggningen och förståelsen 
av systemrisker enligt artikel 26.1.

2. På motiverad begäran från 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
de mycket stora onlineplattformarna, inom 
en rimlig tidsperiod som anges i begäran, 
ge utvalda forskare, som uppfyller kraven i 
punkt 4 i denna artikel, åtkomst till data.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På motiverad begäran ska mycket 
stora onlineplattformar ge tillgång till 
data, särskilt aggregerade och 
anonymiserade data, till utvalda forskare 
som uppfyller kraven i punkt 4, för 
vetenskaplig och akademisk forskning. 
Mycket stora onlineplattformar kan neka 
tillgång till uppgifterna om sådan tillgång 
skulle äventyra företagshemligheter eller 
tjänstens säkerhet. En sådan vägran ska 
vara motiverad.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De mycket stora 
onlineplattformarna ska ge åtkomst till data 
i enlighet med punkterna 1 och 2 via 
onlinedatabaser eller gränssnitt för 
applikationsprogrammering, när så är 
lämpligt.

3. De mycket stora 
onlineplattformarna ska ge åtkomst till data 
i enlighet med punkterna 1 och 2 via 
onlinedatabaser eller gränssnitt för 
applikationsprogrammering, när så är 
lämpligt. Detta ska endast inkludera 
personuppgifter om de är lagligen 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att bli utvalda måste forskare 
vara knutna till akademiska institutioner, 
vara oberoende från kommersiella 
intressen och ha styrkt expertis inom 
områden förbundna med de risker som 
undersöks eller relaterade 
forskningsmetoder, och de ska förbinda 
sig till och ha kapacitet för att upprätthålla 
de särskilda datasäkerhetskrav och 
konfidentialitetskrav som är förbundna 
med varje begäran.

4. För att bli utvalda måste forskare 
vara knutna till akademiska institutioner, 
vara oberoende från kommersiella 
intressen och ha styrkta kunskaper inom 
områden förbundna med undersökningen, 
och de ska förbinda sig till och ha kapacitet 
för att upprätthålla de särskilda 
datasäkerhetskrav och konfidentialitetskrav 
som är förbundna med varje begäran.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inom 15 dagar från mottagandet av 
en sådan begäran som avses i punkterna 1 
och 2 får en mycket stor onlineplattform 
begära att samordnaren för digitala tjänster 
i etableringslandet eller kommissionen, när 
så är lämpligt, ändra denna begäran, om 
den anser att den inte kan ge den begärda 
åtkomsten till data av ett av följande två 
skäl:

6. Inom 15 dagar från mottagandet av 
en sådan begäran som avses i punkterna 1 
och 2 får en mycket stor onlineplattform 
begära att samordnaren för digitala tjänster 
i etableringslandet eller kommissionen 
eller de utvalda forskarna, när så är 
lämpligt, ändra denna begäran, om den 
anser att den inte kan ge den begärda 
åtkomsten till data av ett av följande två 
skäl:

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
fatta beslut om en begäran om ändring 
inom 15 dagar och meddela den mycket 
stora plattformen sitt beslut och, i 
förekommande fall, den ändrade begäran 
och den nya tidsfristen för att tillmötesgå 
denna begäran.

Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen eller 
de utvalda forskarna ska fatta beslut om 
en begäran om ändring inom 15 dagar och 
meddela den mycket stora plattformen sitt 
beslut och, i förekommande fall, den 
ändrade begäran och den nya tidsfristen för 
att tillmötesgå denna begäran.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Forskning som bedrivs inom 
ramen för detta system bör alltid bygga på 
principer för öppen åtkomst och använda 
standardiserade datamängder för att 
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säkerställa en hög nivå av transparens 
och ansvarsskyldighet när det gäller 
korrekt användning av tillhandahållna 
data.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Vid avslutad forskning ska de 
utvalda forskare som har beviljats åtkomst 
till uppgifterna offentliggöra sina resultat 
utan att röja personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 103

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 sjätte 
månad, i ett standardiserat, maskinläsbart 
och lättillgängligt format.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Interoperabilitet

1. Mycket stora onlineplattformar 
göra sina tjänsters huvudfunktioner 
interoperabla med andra 
onlineplattformar för att möjliggöra 
plattformsöverskridande utbyte av 
information. Denna skyldighet får inte 
begränsa, hindra eller fördröja deras 
förmåga att lösa säkerhetsfrågor och bör 
uppfylla alla sina skyldigheter, särskilt 
när det gäller grundläggande rättigheter 
och skydd av privatlivet. 
2. Mycket stora onlineplattformar 
ska dokumentera alla gränssnitt för 
tillämpningsprogram som de 
tillgängliggör offentligt och uppdatera 
dem kontinuerligt.
3. Kommissionen ska anta 
genomförandeåtgärder som specificerar 
arten och omfattningen av de skyldigheter 
som anges i punkterna 1 och 2, med 
beaktande av inte bara de enskilda fallen 
med olika mycket stora onlineleverantörer 
utan även marknaden som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Interoperabilitet mellan de 
centrala funktionerna hos mycket stora 
onlineplattformar i enlighet med artikel 
33a.

Or. en
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Ändringsförslag 106

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, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att hantera 
olika typer av systemrisker, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De olika typer av uppgifter som 
kan användas.

Or. en

Ändringsförslag 108

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 

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 
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extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan.

extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Kommissionen ska ansvara för 
utarbetandet, genomförandet och 
granskningen av krisprotokollen och ska 
årligen rapportera om dem till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 109

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 110

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Beredskapen att delta i redan 
befintliga krisprotokoll bör bedömas i en 
riskbedömning som beskrivs i artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 1. Kommissionen ska fastställa regler 
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regler för sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning som 
görs av leverantörer av förmedlingstjänster 
inom deras jurisdiktion och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
dessa tillämpas i enlighet med artikel 41.

för sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning som 
görs av leverantörer av förmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa regler och åtgärder samt 
utan dröjsmål eventuella ändringar som 
berör dem.

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 113

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 

3. Kommissionen 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 
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inspektion på plats får inte överstiga 1 % 
av den berörda leverantörens årsinkomst 
eller årsomsättning.

inspektion på plats får inte överstiga 1 % 
av den berörda leverantörens årsinkomst 
eller årsomsättning.

Or. en

Ändringsförslag 114

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. Kommissionen 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.

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska, efter samråd 
med nämnden, anta delegerade akter för 
att fastställa regler och metoder för att 
införa sanktioner mot leverantörer av 
förmedlingstjänster som överträder denna 
förordning senast den... [12 månader efter 
dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en
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Ändringsförslag 116

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 
standardiserat och maskinläsbart format 
och överlämna dem till kommissionen och 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en samordnare för digitala 
tjänster har skäl att misstänka att en 
leverantör av en förmedlingstjänst som inte 
omfattas av den berörda medlemsstatens 
jurisdiktion har överträtt bestämmelserna i 
denna förordning, ska den begära att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet bedömer ärendet och 
vidtar de undersöknings- och 
efterlevnadsåtgärder som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning.

1. Om en samordnare för digitala 
tjänster har skäl att misstänka att en 
leverantör av en förmedlingstjänst som inte 
omfattas av den berörda medlemsstatens 
jurisdiktion har överträtt bestämmelserna i 
denna förordning, ska den begära att 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet bedömer ärendet och 
vidtar de undersöknings- och 
efterlevnadsåtgärder som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet ska styrka 
mottagandet av begäran och bekräfta att 
den kommer att bedöma ärendet och vidta 
nödvändiga utrednings- och 
verkställighetsåtgärder inom 5 
arbetsdagar efter mottagandet av begäran. 
I avsaknad av en bekräftelse får den 
begärande samordnaren för digitala 
tjänster begära att tjänsteleverantören 
inom rimlig tid lämnar all information om 
det relevanta beteendet. Denna 
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information ska delas med samordnaren 
för digitala tjänster i etableringslandet. 
Om samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inleder förfaranden ska 
den delge den begärande samordnaren för 
digitala tjänster all information som 
samlats in under förfarandet i ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska ge alla samordnare 
för digitala tjänster i det territorium där 
tjänsteleverantören är verksam tillgång 
till de uppgifter som samlats in för 
tillsynen av den leverantören och som rör 
den begärande samordnaren av digitala 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska ta största möjliga 
hänsyn till denna begäran eller 
rekommendationen i enlighet med punkt 1. 
När den inte anser sig ha tillräcklig 
information för att agera utifrån denna 
begäran eller rekommendation och den har 
skäl att anse att den samordnare för digitala 
tjänster som sänt begäran, eller nämnden, 
skulle kunna tillhandahålla ytterligare 

3. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska ta största möjliga 
hänsyn till denna begäran eller 
rekommendationen i enlighet med punkt 1. 
När den inte anser sig ha tillräcklig 
information för att agera utifrån denna 
begäran eller rekommendation och den har 
skäl att anse att den samordnare för digitala 
tjänster som sänt begäran, eller nämnden, 
skulle kunna tillhandahålla ytterligare 
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information, får den begära sådan 
information. Den tidsperiod som fastställs 
i punkt 4 ska tillfälligt upphöra att löpa 
till dess att den ytterligare informationen 
har tillhandahållits.

information, får den begära sådan 
information.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska, utan dröjsmål och i 
vart fall inte senare än två månader från 
mottagandet av en begäran eller 
rekommendation, till den samordnare för 
digitala tjänster som sänt denna begäran, 
eller nämnden, sända sin bedömning av 
den misstänkta överträdelsen, eller den 
bedömning som gjorts av en annan behörig 
myndighet i enlighet med nationell 
lagstiftning, i förekommande fall, samt en 
redogörelse för alla undersökning- eller 
verkställighetsåtgärder som vidtagits eller 
som planeras i detta sammanhang för att 
säkerställa efterlevnaden av förordningen.

4. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska, utan dröjsmål och i 
vart fall inte senare än två månader från 
mottagandet av en begäran eller 
rekommendation, till den samordnare för 
digitala tjänster som sänt denna begäran, 
eller nämnden, sända sin bedömning av 
den misstänkta överträdelsen, eller den 
bedömning som gjorts av en annan behörig 
myndighet i enlighet med nationell 
lagstiftning, i förekommande fall, samt en 
redogörelse för alla undersökning- eller 
verkställighetsåtgärder som vidtagits eller 
som planeras i detta sammanhang för att 
säkerställa efterlevnaden av förordningen 
eller i förekommande fall de skäl till 
varför fallet inte bör undersökas.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen i enlighet med 
punkt 8 kommer fram till att bedömningen 
eller de undersöknings- eller 

7. Om kommissionen i enlighet med 
punkt 6 kommer fram till att bedömningen 
eller de undersöknings- eller 
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verkställighetsåtgärder som vidtagits eller 
planeras i enlighet med punkt 4 är 
oförenliga med denna förordning, ska den 
begära att samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet gör en 
ytterligare bedömning av ärendet och 
vidtar de undersöknings- och 
verkställighetsåtgärder som är nödvändiga 
för att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning och underrättar den om de 
åtgärder som vidtagits inom två månader 
från den begäran.

verkställighetsåtgärder som vidtagits eller 
planeras i enlighet med punkt 4 är 
oförenliga med denna förordning, ska den 
vidta de undersöknings- och 
verkställighetsåtgärder som är nödvändiga 
för att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning och underrätta nämnden och 
den berörda samordnaren av digitala 
tjänster om de åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Interimistiska åtgärder i brådskande fall

Om tjänstemottagaren åsamkas eller 
sannolikt kommer att åsamkas allvarlig 
skada på grund av uppenbara 
överträdelser av denna förordning får 
varje samordnare för digitala tjänster 
vidta nödvändiga interimistiska åtgärder 
mot tjänsteleverantören. 

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas en oberoende 
rådgivande grupp av samordnare för 
digitala tjänster, som ska utöva tillsyn över 

1. Härmed inrättas en oberoende 
rådgivande och samordnande grupp av 
samordnare för digitala tjänster, som ska 
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leverantörer av förmedlingstjänster och 
som ska benämnas ”den europeiska 
nämnden för digitala tjänster” (nedan 
kallad nämnden).

utöva tillsyn över leverantörer av 
förmedlingstjänster och som ska benämnas 
”den europeiska nämnden för digitala 
tjänster” (nedan kallad nämnden).

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Underlätta kommunikationen 
mellan flera samordnare för digitala 
tjänster och skapa en säker kanal för 
öppet informationsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska på begäran 
vidarebefordra den erhållna 
informationen till samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet och till 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett beslut enligt punkt 1 ska gälla 
för en angiven tidsperiod och får förlängas 
i den mån som detta är nödvändigt och 
lämpligt.

2. Ett beslut enligt punkt 1 ska gälla 
för en angiven tidsperiod och får förlängas 
i den mån som detta är nödvändigt och 
lämpligt. När kommissionen antar ett 
sådant beslut ska den omedelbart 
underrätta nämnden och samordnaren 
för digitala tjänster om inrättandet.

Or. en

Ändringsförslag 127

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 antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda mycket stora onlineplattformen, 
nämnden och den digitala samordnaren i 
etableringslandet, 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.

Or. en

Ändringsförslag 128

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 finner att 
villkoren i punkt 1 inte uppfylls ska den 
avsluta undersökningen genom ett beslut 
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och informera nämnden och den digitala 
samordnaren i etableringslandet.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Relevanta utskott i 
Europaparlamentet bör ges tillgång till 
detta system för informationsutbyte för att 
kunna utöva demokratisk tillsyn.

Or. en


