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BEKNOPTE MOTIVERING

Het internet wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Het is op veel verschillende 
manieren nuttig, maar het zorgt ook voor nieuwe manieren waarop er misbruik kan worden 
gemaakt van gebruikers. Het gaat hierbij zowel om misbruik door andere gebruikers als 
misbruik door onlineplatforms die een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van 
mensen. De COVID-19-pandemie heeft zowel de positieve trend – het gebruikmaken van de 
onlineomgeving om ons werk en dagelijks leven te vergemakkelijken – als de negatieve trend 
– de toename van onlinegeweld en het gebruik van het internet voor ernstige strafbare feiten, 
zoals mensenhandel en kindermishandeling – versterkt.

Met name vrouwen hebben te lijden onder deze negatieve trends. Dit heeft zeer negatieve 
gevolgen op een persoonlijk (verminderde geestelijke gezondheid), sociaal (gebrek aan 
volledige digitale inclusie) en economisch (onbenut potentieel) niveau. Vrouwen worden vaak 
ontmoedigd om ten volle gebruik te maken van digitale oplossingen. Dit geldt met name voor 
vrouwen in de politiek en vrouwen met andere zeer zichtbare beroepen. Bovendien worden 
onlinetools steeds vaker gebruikt om ernstige strafbare feiten te bestendigen, zoals 
mensenhandel, waarbij de meeste slachtoffers vrouwen of kinderen zijn.

Het voorstel van de Commissie betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (de 
zogenoemde “wet inzake digitale diensten”) bevat al een aantal nuttige oplossingen. In dit 
voorstel wordt terecht een onderscheid gemaakt tussen zeer grote onlineplatforms, die een 
enorme impact hebben op miljoenen mensen, en andere aanbieders van digitale diensten. Er 
worden meer verplichtingen opgelegd aan die eerste. De rapporteur voor advies is van mening 
dat in het voorstel onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal specifieke 
kwetsbaarheden van vrouwen, en stelt daarom voor meer nadruk te leggen op hun situatie, 
met name in de overwegingen van het voorstel. Voor zeer grote onlineplatforms stelt de 
rapporteur voor dat zij niet alleen verplicht worden hun algoritmen aan de gebruikers bekend 
te maken, maar ook dat zij deze regelmatig herzien om de negatieve gevolgen voor de 
gebruikers tot een minimum te beperken. Deze negatieve effecten kunnen ook worden 
opgevat als een verergering van de problemen waarmee gebruikers worden geconfronteerd, 
zoals depressie of verslavingen. Zeer grote onlineplatforms moeten worden verplicht om te 
proberen te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan inhoud die kan leiden tot een 
verergering van hun problemen. De lidstaten moeten ook toezicht houden op de activiteiten 
van deze platforms. Zij moeten rekening houden met de sociaal-culturele context en hun 
nationale wetten.

De rapporteur wijst echter ook op een aantal punten van zorg met betrekking tot vrijheid van 
meningsuiting. Ze is zich ervan bewust dat het reguleren van de onlineomgeving altijd moet 
worden afgewogen tegen de belangrijke waarde dat mensen het recht hebben om hun mening 
te geven. En hoewel deze vrijheid niet absoluut is en niet mag worden misbruikt, is een 
zorgvuldige afweging van beide waarden noodzakelijk om tot goede oplossingen te komen. 
Daarom stelt zij slechts enkele wijzigingen in het Commissievoorstel voor om negatieve 
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gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting te voorkomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten voeren in toenemende 
mate nationale wetten in, of overwegen 
deze in te voeren, over kwesties die onder 
deze verordening vallen, waarbij met name 
zorgvuldigheidseisen worden gesteld aan 
aanbieders van tussenhandelsdiensten. 
Deze uiteenlopende nationale wetgevingen 
hebben een negatieve invloed op de interne 
markt die, overeenkomstig artikel 26 van 
het Verdrag, een ruimte zonder 
binnengrenzen omvat waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd, 
rekening houdend met het inherent 
grensoverschrijdende karakter van het 
internet, dat over het algemeen voor het 
leveren van die diensten wordt gebruikt. 
De voorwaarden voor het verlenen van 
tussenhandelsdiensten in de gehele interne 
markt moeten worden geharmoniseerd, 
zodat bedrijven toegang krijgen tot nieuwe 
markten en nieuwe mogelijkheden hebben 
om de voordelen van de interne markt te 
benutten, terwijl de consumenten en andere 
afnemers van de diensten een grotere keuze 
krijgen.

(2) Tot nu toe heeft de politiek 
vertrouwd op vrijwillige samenwerking 
om deze risico’s en uitdagingen aan te 
pakken. Omdat dit onvoldoende is 
gebleken en er geen geharmoniseerde 
regels op Unieniveau waren, hebben de 
lidstaten in toenemende mate nationale 
wetten ingevoerd, of overwegen zij deze in 
te voeren, over kwesties die onder deze 
verordening vallen, waarbij met name 
zorgvuldigheidseisen worden gesteld aan 
aanbieders van tussenhandelsdiensten. 
Deze uiteenlopende nationale wetgevingen 
hebben een negatieve invloed op de interne 
markt die, overeenkomstig artikel 26 van 
het Verdrag, een ruimte zonder 
binnengrenzen omvat waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd, 
rekening houdend met het inherent 
grensoverschrijdende karakter van het 
internet, dat over het algemeen voor het 
leveren van die diensten wordt gebruikt. 
De voorwaarden voor het verlenen van 
tussenhandelsdiensten in de gehele interne 
markt moeten worden geharmoniseerd, 
zodat bedrijven toegang krijgen tot nieuwe 
markten en nieuwe mogelijkheden hebben 
om de voordelen van de interne markt te 
benutten, terwijl de consumenten en andere 
afnemers van de diensten een grotere keuze 
krijgen.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals het 
recht op non-discriminatie.

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals het 
recht op gendergelijkheid en non-
discriminatie. Om die rechten uit te 
oefenen moet de onlinewereld een veilige 
ruimte zijn, met name voor vrouwen en 
meisjes, waarin iedereen zich vrij kan 
bewegen. Daarom zijn maatregelen ter 
voorkoming van en bescherming tegen 
verschijnselen als onlinegeweld, 
cyberstalking, intimidatie, haatzaaiende 
uitlatingen en uitbuiting van vrouwen en 
meisjes van essentieel belang.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Gendergelijkheid is een van de 
fundamentele waarden van de Unie 
(artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU). Ook is gendergelijkheid verankerd 
in artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten (het “Handvest”). In 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie wordt de 
Unie opgedragen bij elk optreden en in al 
het beleid ongelijkheden weg te nemen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen. Om de rechten van vrouwen 
te beschermen en gendergerelateerd 
onlinegeweld aan te pakken, moet het 
recht op gendergelijkheid worden 
gerespecteerd en het beginsel van 
gendermainstreaming worden toegepast 
in al het beleid van de Unie, met inbegrip 
van de regels voor de werking van de 
interne markt en haar digitale diensten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Voor kinderen, en met name 
meisjes, zijn specifieke rechten verankerd 
in artikel 24 van het Handvest en in het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind. Als zodanig moet het belang van het 
kind een primaire overweging zijn in alle 
aangelegenheden die hen aangaan. In 
algemene opmerking nr. 25 van het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind 
inzake de rechten van het kind met 
betrekking tot de digitale omgeving wordt 
formeel uiteengezet hoe die rechten van 
toepassing zijn in de digitale wereld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze verordening moet van 
toepassing zijn op aanbieders van bepaalde 
diensten van de informatiemaatschappij 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2015/1535 van het Europees Parlement en 

(5) Deze verordening moet van 
toepassing zijn op aanbieders van bepaalde 
diensten van de informatiemaatschappij 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2015/1535 van het Europees Parlement en 
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de Raad26, dat wil zeggen elke dienst die 
gewoonlijk tegen vergoeding, langs 
elektronische weg, op afstand en op 
individueel verzoek van een afnemer wordt 
verricht. Deze verordening moet met name 
van toepassing zijn op aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, en in het bijzonder 
op tussenhandelsdiensten die bestaan uit 
“mere conduit”, “caching” en 
“hostingdiensten”, aangezien de 
exponentiële groei van het gebruik dat van 
deze diensten wordt gemaakt, voornamelijk 
voor gerechtvaardigde en allerlei soorten 
maatschappelijk nuttige doeleinden, ook 
hun rol in de tussenkomst en verspreiding 
van onwettige of anderszins schadelijke 
informatie en activiteiten heeft doen 
toenemen.

de Raad26, dat wil zeggen elke dienst die 
gewoonlijk tegen vergoeding, langs 
elektronische weg, op afstand en op 
individueel verzoek van een afnemer wordt 
verricht. Deze verordening moet met name 
van toepassing zijn op aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, en in het bijzonder 
op tussenhandelsdiensten die bestaan uit 
“mere conduit”, “caching” en 
“hostingdiensten”, aangezien de 
exponentiële groei van het gebruik dat van 
deze diensten wordt gemaakt, voornamelijk 
voor gerechtvaardigde en allerlei soorten 
maatschappelijk nuttige doeleinden, ook 
hun rol in de tussenkomst en verspreiding 
van onwettige of anderszins schadelijke 
informatie en activiteiten heeft doen 
toenemen. Aangezien onlineplatforms deel 
uitmaken van ons dagelijks leven en 
daarin onmisbaar zijn geworden, zeker 
sinds de pandemie, is de verspreiding van 
illegale en schadelijke online-inhoud, 
zoals materiaal betreffende seksueel 
misbruik van kinderen, seksuele 
intimidatie online, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden en video’s, en cybergeweld, 
ook dramatisch toegenomen. Het 
waarborgen van een veilige onlineruimte 
vereist gerichte maatregelen tegen alle 
verschijnselen die schadelijk zijn voor ons 
sociale leven, onder meer middels een 
verwacht voorstel over de wijze waarop 
moet worden omgegaan met schadelijke, 
maar niet illegale online-inhoud.

_________________ _________________
26 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 september 2015 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij (PB L 241 van 
17.9.2015, blz. 1).

26 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 september 2015 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij (PB L 241 van 
17.9.2015, blz. 1).

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd,28 en Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad29 – 
voorgestelde verordening inzake 
terroristische online-inhoud. Deze 
verordening laat derhalve die andere 
rechtshandelingen, die moeten worden 
beschouwd als lex specialis ten opzichte 
van het algemeen geldende kader dat in 
deze verordening is vastgesteld, onverlet. 
De regels van deze verordening zijn echter 
wel van toepassing op kwesties die niet of 
niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 
stellen.

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd,28, en Verordening (EU) 
2021/784 van het Europees Parlement en 
de Raad29 en Verordening (EU) 2021/1232 
van het Europees Parlement en de 
Raad29a. Deze verordening laat derhalve 
die andere rechtshandelingen, die moeten 
worden beschouwd als lex specialis ten 
opzichte van het algemeen geldende kader 
dat in deze verordening is vastgesteld, 
onverlet. De regels van deze verordening 
zijn echter wel van toepassing op kwesties 
die niet of niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 
stellen.

_________________ _________________
28 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele diensten) (Voor de 
EER relevante tekst) (PB L 95 van 
15.4.2010, blz. 1).

28 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele diensten) (Voor de 
EER relevante tekst) (PB L 95 van 
15.4.2010, blz. 1).

29 Verordening (EU) …/.. van het Europees 
Parlement en de Raad – voorgestelde 
verordening inzake terroristische online-

29 Verordening (EU) 2021/784 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
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inhoud. inhoud (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 79).
29a Verordening (EU) 2021/1232 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 juli 2021 betreffende een tijdelijke 
afwijking van sommige bepalingen van 
Richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het 
gebruik van technologieën door 
aanbieders van nummeronafhankelijke 
interpersoonlijke communicatiediensten 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
en andere gegevens ten behoeve van de 
bestrijding van online seksueel misbruik 
van kinderen (PB L 274 van 30.7.2021, 
blz. 41). 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare, toegankelijke (ook voor 
personen met een handicap) en 
betrouwbare onlineomgeving te 
verwezenlijken, moet het begrip “illegale 
inhoud” voor het doel van deze 
verordening ruim worden gedefinieerd om 
het algemene idee te onderschrijven dat 
wat offline illegaal is, dat online eveneens 
moet zijn. Dit begrip moet informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen, materiaal 
betreffende seksueel misbruik van 
kinderen of terroristische inhoud en 
onwettige discriminerende inhoud, of die 
betrekking heeft op activiteiten die illegaal 
zijn, zoals mensenhandel en online 
seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes, gedwongen huwelijken, het delen 
van beelden van seksueel misbruik van 
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consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

kinderen, het onrechtmatig, zonder 
toestemming delen van privébeelden en -
video’s, online stalking, doxing, pesterijen, 
seksuele chantage, grooming van pubers, 
seksuele intimidatie online en andere 
vormen van op gender gebaseerd geweld, 
de verkoop van niet-conforme of 
namaakproducten, het onbevoegde gebruik 
van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
of activiteiten die een inbreuk vormen op 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Aangezien er geen 
algemeen geaccepteerde definitie van 
cybergeweld en haatzaaiende online-
uitlatingen tegen vrouwen bestaat, is het 
dringend noodzakelijk om te komen tot 
een gemeenschappelijke definitie voor de 
verschillende vormen van geweld en 
haatzaaiende online-uitlatingen tegen 
vrouwen en seksuele minderheden, die 
vervolgens zou moeten dienen als basis 
voor wetgeving.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Toegang tot internet begint 
snel een noodzaak voor economisch 
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welzijn te worden. Het is daarom van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat deze 
digitale openbare ruimte een veilige en 
waardevolle plek is voor iedereen, met 
inbegrip van vrouwen en meisjes. 
Onlinegeweld is een verschijnsel dat moet 
worden aangepakt met het oog op de 
veiligheid van alle gebruikers, maar er 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en andere vormen 
van gendergerelateerd geweld. 
Onlinegeweld berokkent niet alleen 
psychologische schade en fysiek lijden, 
maar het schrikt slachtoffers ook af om 
digitaal deel te nemen aan het politieke, 
sociale, culturele en economische leven, 
en het treft vrouwen en meisjes in 
onevenredige mate. Er is bewijs dat 
vrouwen gemiddeld meer worden 
blootgesteld aan onlinegeweld dan 
mannen, met name vrouwen die 
betrokken zijn bij politieke of andere zeer 
zichtbare activiteiten. Uit onderzoek van 
de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt 
dat een op de drie vrouwen in haar leven 
te maken krijgt met een vorm van geweld, 
en ondanks het relatief nieuwe en 
groeiende fenomeen van 
internetconnectiviteit heeft naar schatting 
een op de tien vrouwen sinds de leeftijd 
van 15 jaar al met een vorm van 
cybergeweld te maken gehad. Uit een 
enquête van 2014 van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de 
meest uitgebreide in zijn soort op 
Unieniveau, bleek dat een op de tien 
vrouwen in de Unie van 15 jaar of ouder 
te maken heeft gehad met online-
intimidatie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) De COVID-19-pandemie 
heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor 
bijna alle facetten van het leven, en dus 
ook voor georganiseerde criminaliteit. 
Mensenhandelaars zijn bijvoorbeeld 
steeds meer online gaan werken, tijdens 
elke fase van de mensenhandel. Zij maken 
gebruik van de digitale ruimte bij de 
werving en uitbuiting van slachtoffers, de 
organisatie van hun vervoer en 
huisvesting, het online adverteren van 
slachtoffers en het contact opnemen met 
potentiële klanten, het toezicht houden op 
slachtoffers, de communicatie tussen 
daders en het verbergen van criminele 
opbrengsten. Andere vormen van 
georganiseerde criminaliteit die worden 
gefaciliteerd door digitale instrumenten, 
zijn verschillende vormen van uitbuiting, 
met name seksuele uitbuiting, maar ook 
arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij, 
gedwongen en schijnhuwelijken, 
gedwongen criminaliteit, het verwijderen 
van organen, illegale adoptie van 
kinderen en gedwongen huwelijken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
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beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw, zorgvuldig en op niet-
discriminerende wijze worden uitgevoerd. 
Daarnaast moet worden verduidelijkt dat 
het loutere feit dat deze aanbieders te 
goeder trouw maatregelen nemen om te 
voldoen aan de eisen van het Unierecht, 
met inbegrip van de eisen die in deze 
verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Aangezien de aanbieders 
van tussenhandelsdiensten reeds een 
risicobeoordeling hebben uitgevoerd, is er 
nog steeds potentieel voor het verbeteren 
van de veiligheid en beveiliging van alle 
gebruikers, met name kinderen, vrouwen 
en andere kwetsbare groepen. Daarom 
moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, en meer bepaald 
onlineplatforms en zeer grote 
onlineplatforms, hun risicobeoordeling 
regelmatig evalueren en indien nodig 
verbeteren. Gezien het belang van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten en 
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hun potentieel om het sociale leven te 
beïnvloeden, moeten gemeenschappelijke 
regels worden toegepast die bepalen hoe 
gebruikers zich online moeten gedragen. 
De uitvoering van een gedragscode moet 
verplicht worden gesteld voor alle 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
onder deze verordening vallen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken moeten worden uitgevaardigd 
met inachtneming van het Unierecht, met 
name Verordening (EU) nr. 2016/679 en 
het in deze verordening vastgestelde 
verbod op algemene verplichtingen om 
toezicht te houden op informatie of om 
actief te zoeken naar feiten of 
omstandigheden die op illegale activiteiten 
duiden. De in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden en eisen die van 
toepassing zijn op bevelen om tegen 
illegale inhoud op te treden, doen geen 
afbreuk aan andere handelingen van de 
Unie die voorzien in soortgelijke systemen 
om op te treden tegen specifieke soorten 
illegale inhoud, zoals Verordening (EU) 
.../… [voorgestelde verordening 
betreffende de onlineverspreiding van 
terroristische inhoud], of Verordening (EU) 
nr. 2017/2394 die specifieke bevoegdheden 
verleent om de verstrekking van informatie 
te bevelen aan de 
rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten op het gebied van 
consumentenzaken, terwijl de voorwaarden 
en eisen die van toepassing zijn op bevelen 
tot informatieverstrekking geen afbreuk 
doen aan andere handelingen van de Unie 
die in soortgelijke relevante regels voor 
specifieke sectoren voorzien. Deze 

(30) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken moeten worden uitgevaardigd 
met inachtneming van het Unierecht, met 
name Verordening (EU) 2016/679, 
Verordening (EU) 2021/1232 en het in 
deze verordening vastgestelde verbod op 
algemene verplichtingen om toezicht te 
houden op informatie of om actief te 
zoeken naar feiten of omstandigheden die 
op illegale activiteiten duiden. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten hun taken op objectieve, 
onafhankelijke en niet-discriminerende 
wijze vervullen. De in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden en eisen die van 
toepassing zijn op bevelen om tegen 
illegale inhoud op te treden, doen geen 
afbreuk aan andere handelingen van de 
Unie die voorzien in soortgelijke systemen 
om op te treden tegen specifieke soorten 
illegale inhoud, zoals Verordening (EU) 
2021/784 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud, Verordening (EU) 2021/1232 of 
Verordening (EU) 2017/2394 die 
specifieke bevoegdheden verleent om de 
verstrekking van informatie te bevelen aan 
de rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten op het gebied van 
consumentenzaken, terwijl de voorwaarden 
en eisen die van toepassing zijn op bevelen 
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voorwaarden en eisen mogen geen afbreuk 
doen aan de regels inzake bewaring en 
opslag krachtens het toepasselijke 
nationale recht, in overeenstemming met 
het Unierecht en de verzoeken om 
vertrouwelijkheid van 
rechtshandhavingsinstanties in verband met 
de niet-openbaarmaking van informatie.

tot informatieverstrekking geen afbreuk 
doen aan andere handelingen van de Unie 
die in soortgelijke relevante regels voor 
specifieke sectoren voorzien. Deze 
voorwaarden en eisen mogen geen afbreuk 
doen aan de regels inzake bewaring en 
opslag krachtens het toepasselijke 
nationale recht, in overeenstemming met 
het Unierecht en de verzoeken om 
vertrouwelijkheid van 
rechtshandhavingsinstanties in verband met 
de niet-openbaarmaking van informatie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, en met 
name om de werking van de interne markt 
te verbeteren en te zorgen voor een veilige 
en transparante onlineomgeving, moet een 
duidelijke en evenwichtige reeks 
geharmoniseerde 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden vastgesteld. Deze verplichtingen 
moeten met name gericht zijn op het 
waarborgen van verschillende algemene 
beleidsdoelstellingen, zoals de veiligheid 
en het vertrouwen van de afnemers van de 
dienst, met inbegrip van minderjarigen en 
kwetsbare gebruikers, het beschermen van 
de relevante grondrechten die in het 
Handvest zijn vastgelegd, het waarborgen 
van een zinvolle verantwoordingsplicht 
van die aanbieders en het mondig maken 
van afnemers en andere betrokken partijen, 
terwijl het noodzakelijke toezicht door de 
bevoegde autoriteiten wordt 
vergemakkelijkt.

(34) Om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, en met 
name om de werking van de interne markt 
te verbeteren teneinde te zorgen voor een 
veilige en transparante onlineomgeving en 
om het recht op non-discriminatie te 
waarborgen, moet een duidelijke en 
evenwichtige reeks geharmoniseerde 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden vastgesteld. Deze verplichtingen 
moeten met name gericht zijn op het 
waarborgen van verschillende algemene 
beleidsdoelstellingen, zoals gezondheid, 
met inbegrip van geestelijke gezondheid, 
de veiligheid en het vertrouwen van de 
afnemers van de dienst, met inbegrip van 
minderjarigen, vrouwen, lhbtiq+-personen 
en kwetsbare gebruikers, zoals gebruikers 
met beschermde kenmerken op grond van 
artikel 21 van het Handvest, het 
beschermen van de relevante grondrechten 
die in het Handvest zijn vastgelegd, het 
waarborgen van een zinvolle 
verantwoordingsplicht van die aanbieders 
en het mondig maken van afnemers en 
andere betrokken partijen, terwijl het 
noodzakelijke toezicht door de bevoegde 
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autoriteiten wordt vergemakkelijkt. 
Volgens de definitie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie is 
gezondheid een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en sociaal 
welbevinden en niet de loutere 
afwezigheid van ziekte of een handicap. 
Uit deze definitie vloeit voort dat de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën 
nieuwe gezondheidsrisico’s voor 
gebruikers met zich mee kunnen brengen, 
met name voor kinderen en vrouwen, 
zoals psychologische, ontwikkelings- en 
geestelijkegezondheidsrisico’s, waaronder 
depressie, slaapgebrek of veranderde 
hersenfuncties.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om een passend niveau van 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen, moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, overeenkomstig de 
geharmoniseerde voorschriften van deze 
verordening, jaarlijks verslag uitbrengen 
over de inhoudsmoderatie die zij 
toepassen, met inbegrip van de 
maatregelen die zijn genomen als gevolg 
van de toepassing en handhaving van hun 
algemene voorwaarden. Om onevenredige 
lasten te voorkomen, mogen deze 
transparantieverplichtingen echter niet 
gelden voor aanbieders die micro- of kleine 
ondernemingen zijn, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.40

(39) Om een passend niveau van 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen, moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, overeenkomstig de 
geharmoniseerde voorschriften van deze 
verordening, jaarlijks verslag uitbrengen 
over de inhoudsmoderatie die zij 
toepassen, met inbegrip van de 
maatregelen die zijn genomen als gevolg 
van de toepassing en handhaving van hun 
algemene voorwaarden. De gegevens 
moeten in een zoveel mogelijk uitgesplitste 
vorm worden gerapporteerd. Zo moeten 
geanonimiseerde individuele kenmerken 
zoals geslacht, leeftijdsgroep en sociale 
achtergrond van de berichtgevende 
partijen worden gerapporteerd, indien 
deze gegevens beschikbaar zijn. 
Aanbieders die hun diensten in meer dan 
één lidstaat aanbieden, moeten ook een 
uitsplitsing van de informatie naar 
lidstaat verstrekken. Om onevenredige 
lasten te voorkomen, mogen deze 
transparantieverplichtingen echter niet 
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gelden voor aanbieders die micro- of kleine 
ondernemingen zijn, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.40 Op basis van de 
jaarverslagen, uitgesplitst naar 
inhoudsmoderatieacties en lidstaat, 
moeten de resultaten van alle vormen van 
onlinegeweld tegen vrouwen en meisjes, 
haatzaaiende uitlatingen en andere 
illegale inhoud weer in de 
criminaliteitsstatistieken worden 
weergegeven. Alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes moeten als een 
zelfstandige categorie worden 
gerapporteerd in die strafrechtelijke 
statistieken en moeten door 
rechtshandhavingsinstanties afzonderlijk 
worden geregistreerd.

__________________ __________________
40 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

40 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
bestrijding van illegale online-inhoud, 
aangezien zij informatie die door en op 
verzoek van de afnemers van de dienst 
wordt verstrekt, opslaan en doorgaans 
andere afnemers, soms op grote schaal, 
toegang tot die informatie verlenen. Het is 
belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 
gebruikersvriendelijke meldings- en 
actieprocedures invoeren die de melding 
van specifieke informatie die door de 
meldende partij als illegale inhoud wordt 
beschouwd, aan de betrokken aanbieder 

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
bestrijding van illegale online-inhoud, 
aangezien zij informatie die door en op 
verzoek van de afnemers van de dienst 
wordt verstrekt, opslaan en doorgaans 
andere afnemers, soms op grote schaal, 
toegang tot die informatie verlenen. Het is 
belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 
gebruikersvriendelijke meldings- en 
actieprocedures invoeren die de melding 
van specifieke informatie die door de 
meldende partij als illegale inhoud wordt 
beschouwd, aan de betrokken aanbieder 
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van hostingdiensten vergemakkelijken 
(“melding”), op grond waarvan die 
aanbieder kan beslissen of hij al dan niet 
instemt met de beoordeling en bereid is de 
inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken (“actie”). Mits aan de vereisten 
inzake meldingen is voldaan, moet het voor 
personen of entiteiten mogelijk zijn om 
meerdere vermeende illegale inhoud via 
een enkele kennisgeving te melden. De 
verplichting om meldings- en 
actieprocedures in te voeren moet 
bijvoorbeeld gelden voor diensten van 
opslag en delen van bestanden, 
webhostingdiensten, reclameservers en 
pastebins, voor zover zij kunnen worden 
aangemerkt als aanbieders van de onder 
deze verordening vallende hostingdiensten.

van hostingdiensten vergemakkelijken 
(“melding”), op grond waarvan die 
aanbieder kan beslissen of hij al dan niet 
instemt met de beoordeling en bereid is de 
inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken (“actie”). Mits aan de vereisten 
inzake meldingen is voldaan, moet het voor 
personen of entiteiten mogelijk zijn om 
meerdere vermeende illegale inhoud via 
een enkele kennisgeving te melden. 
Onlineplatforms kunnen gebruikers of 
betrouwbare flaggers ook toestaan om 
melding te maken van inhoud, inclusief 
hun eigen inhoud, waarop anderen 
reageren met illegale inhoud in brede zin, 
zoals illegale haatzaaiende uitlatingen. De 
verplichting om meldings- en 
actieprocedures in te voeren moet 
bijvoorbeeld gelden voor diensten van 
opslag en delen van bestanden, 
webhostingdiensten, reclameservers en 
pastebins, voor zover zij kunnen worden 
aangemerkt als aanbieders van de onder 
deze verordening vallende hostingdiensten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De regels inzake dergelijke 
meldings- en actieprocedures moeten op 
het niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd om te zorgen voor een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve 
verwerking van meldingen op basis van 
regels die uniform, transparant en duidelijk 
zijn en die voorzien in degelijke 
waarborgen ter bescherming van het recht 
en de gerechtvaardigde belangen van alle 
betrokken partijen, met name hun door het 
Handvest gewaarborgde grondrechten, 
ongeacht de lidstaat waar deze partijen zijn 
gevestigd of verblijven en ongeacht het 
betrokken rechtsgebied. De grondrechten 
omvatten in voorkomend geval het recht op 

(41) De regels inzake dergelijke 
meldings- en actieprocedures moeten op 
het niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd om te zorgen voor een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve 
verwerking van meldingen op basis van 
regels die uniform, transparant en duidelijk 
zijn en die voorzien in degelijke 
waarborgen ter bescherming van het recht 
en de gerechtvaardigde belangen van alle 
betrokken partijen, met name hun door het 
Handvest gewaarborgde grondrechten, 
ongeacht de lidstaat waar deze partijen zijn 
gevestigd of verblijven en ongeacht het 
betrokken rechtsgebied. De grondrechten 
omvatten in voorkomend geval het recht op 
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vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, het recht op eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op non-
discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
afnemers van de dienst; de vrijheid van 
ondernemerschap, met inbegrip van de 
contractvrijheid, van dienstverleners; 
alsmede het recht op menselijke 
waardigheid, de rechten van het kind, het 
recht op bescherming van eigendom, met 
inbegrip van intellectuele eigendom, en het 
recht op non-discriminatie van partijen die 
door illegale inhoud worden getroffen.

vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, het recht op eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
gendergelijkheid en het recht op non-
discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
afnemers van de dienst; de vrijheid van 
ondernemerschap, met inbegrip van de 
contractvrijheid, van dienstverleners; 
alsmede het recht op menselijke 
waardigheid, de rechten van het kind, het 
recht op bescherming van eigendom, met 
inbegrip van intellectuele eigendom, en het 
recht op non-discriminatie van partijen die 
door illegale inhoud worden getroffen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig en 
objectief te werk gaan. Deze entiteiten 

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig en 
objectief te werk gaan. Deze entiteiten 
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kunnen openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad.43

kunnen openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen, organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online en vrouwenrechtenorganisaties, 
zoals de Europese Vrouwenlobby. Voor 
intellectuele-eigendomsrechten kunnen 
organisaties van het bedrijfsleven en van 
houders van rechten de status van 
betrouwbare flagger krijgen wanneer zij 
hebben aangetoond dat zij aan de 
toepasselijke voorwaarden voldoen. De 
regels van deze verordening inzake 
betrouwbare flaggers mogen niet worden 
opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad.43

_________________ _________________
43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking 
op het gebied van rechtshandhaving 
(Europol) en tot vervanging en intrekking 
van de Besluiten 2009/371/JBZ, 
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 
2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de 

43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking 
op het gebied van rechtshandhaving 
(Europol) en tot vervanging en intrekking 
van de Besluiten 2009/371/JBZ, 
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 
2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de 
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Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53). Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Onlinereclame speelt een 
belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame kan echter aanzienlijke 
risico’s met zich meebrengen, gaande van 
reclame die op zichzelf illegale inhoud is, 
tot het bijdragen aan financiële stimulansen 
voor de publicatie of versterking van 
illegale of anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame met gevolgen voor 
de gelijke behandeling en gelijke kansen 
van burgers. Naast de eisen die 
voortvloeien uit artikel 6 van Richtlijn 
2000/31/EG, moeten de onlineplatforms 
daarom worden verplicht ervoor te zorgen 
dat de afnemers van de dienst over 
bepaalde geïndividualiseerde informatie 
beschikken die zij nodig hebben om te 
begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
informatie over de belangrijkste parameters 
die worden gebruikt om te bepalen dat 
specifieke reclame aan hen moet worden 
getoond, waarbij een zinvolle uitleg wordt 
gegeven van de daartoe gebruikte logica, 
ook wanneer deze gebaseerd is op 
profilering. De vereisten van deze 
verordening inzake het verstrekken van 
informatie met betrekking tot reclame laten 
de toepassing van de relevante bepalingen 
van Verordening (EU) nr. 2016/679 
onverlet, met name die betreffende het 
recht van bezwaar, geautomatiseerde 
individuele besluitvorming, met inbegrip 
van profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 

(52) Onlinereclame speelt een 
belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame kan echter aanzienlijke 
risico’s met zich meebrengen, gaande van 
reclame die op zichzelf illegale inhoud is, 
tot het bijdragen aan financiële stimulansen 
voor de publicatie of versterking van 
illegale of anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame die gevolgen kan 
hebben voor zowel de gelijke behandeling 
en gelijke kansen van burgers, met name 
met betrekking tot gendergelijkheid, als de 
instandhouding van schadelijke 
stereotyperingen en normen. Naast de 
eisen die voortvloeien uit artikel 6 van 
Richtlijn 2000/31/EG, moeten de 
onlineplatforms daarom worden verplicht 
ervoor te zorgen dat de afnemers van de 
dienst over bepaalde geïndividualiseerde 
informatie beschikken die zij nodig hebben 
om te begrijpen wanneer en in wiens naam 
de reclame wordt getoond. Bovendien 
moeten de afnemers van de dienst 
beschikken over informatie over de 
belangrijkste parameters die worden 
gebruikt om te bepalen dat specifieke 
reclame aan hen moet worden getoond, 
waarbij een zinvolle uitleg wordt gegeven 
van de daartoe gebruikte logica, ook 
wanneer deze gebaseerd is op profilering. 
De vereisten van deze verordening inzake 
het verstrekken van informatie met 
betrekking tot reclame laten de toepassing 
van de relevante bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet, met 
name die betreffende het recht van 
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betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
van kinderen, het onrechtmatig, zonder 
toestemming delen van privébeelden en 
video’s, online stalking, doxing, 
cyberpesten, bedreigingen met 
verkrachting of illegale haatzaaiende 
uitlatingen, en het uitvoeren van illegale 
activiteiten, zoals de verkoop van 
producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via reclame, aanbevelingssystemen of 
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meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie en de rechten van het kind. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 
de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

accounts met een bijzonder groot bereik. 
Een tweede categorie betreft de impact van 
de dienst op de uitoefening van de 
grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie, het recht op 
gendergelijkheid, de rechten van het kind 
en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens. Aangezien 
onlineplatforms een grote rol spelen in 
het dagelijks leven, wordt ook de sociale 
dimensie beïnvloed door verschijnselen 
als online-intimidatie en cybergeweld. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt, ook wanneer algoritmen 
bevooroordeeld zijn, waardoor 
genderkloven groter worden en 
discriminerende taal en inhoud breed 
worden verspreid, of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen, 
waardoor schade wordt veroorzaakt, zoals 
langdurige geestelijke gezondheidsschade, 
psychische schade en maatschappelijke 
schade, of om de concurrentie te 
belemmeren. Een derde categorie risico’s 
betreft de opzettelijke en vaak 
gecoördineerde manipulatie van de dienst 
van het platform, met een voorspelbaar 
effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
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hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare 
flaggers, en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig weg te nemen, 
te voorkomen of te beperken. Deze 
onlineplatforms moeten in het kader van 
dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen om daarin ook 
aspecten zoals onlinegeweld, en met name 
gendergerelateerd onlinegeweld, op te 
nemen. Zij kunnen ook corrigerende 
maatregelen omvatten, zoals het stopzetten 
van reclame-inkomsten voor bepaalde 
inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zij 
kunnen ook overwegen om hun personeel, 
en specifiek hun inhoudsmoderatoren, op 
te leiden, zodat deze actuele kennis 
hebben van verhullende taal die wordt 
gebruikt als een vorm van illegale 
haatzaaiende uitlatingen en geweld tegen 
vrouwen en minderheden. Zeer grote 
onlineplatforms moeten hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
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en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

moeten zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers en 
maatschappelijke organisaties, zoals 
vrouwenrechtenorganisaties, opleidingen 
en uitwisselingen organiseren met deze 
organisaties, en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van gelijkheid en de 
bestrijding van frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Transparantie en 
effectiviteit van processen is de sleutel tot 
het gebruiksveiliger maken van 
onlineplatforms en het aanpakken van 
onlinegeweld en illegale inhoud. De 
beslissingen van het onlineplatform over 
de wijze waarop het optreedt, of niet, 
tegen illegale, kwetsende en schadelijke 
inhoud variëren enorm, en sommige 
meldingen kunnen onbeantwoord blijven. 
Alle gebruikers moeten eenvoudig 
toegang hebben tot kennis over hoe en 
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waarom de inhoud wordt verwijderd. Deze 
processen moeten volledig transparant 
zijn. Zeer grote onlineplatforms moeten 
actief rapporteren en betekenisvolle 
gegevens publiceren over hun omgang 
met op gender en ander op identiteit 
gebaseerd geweld en moeten deze 
informatie jaarlijks op een gemakkelijk 
toegankelijke manier delen op hun 
platforms. Dit moet het aantal meldingen 
omvatten dat zij per jaar ontvangen, en 
ook het aantal meldingen dat zij 
ontvangen waarop geen antwoord is 
gegeven, uitgesplitst naar categorie van de 
gemelde illegale, schadelijke en kwetsende 
inhoud. Zeer grote platforms moeten 
ervoor zorgen dat deskundigen en 
academici toegang hebben tot de relevante 
gegevens, bijvoorbeeld om hen in staat te 
stellen de werking van maatregelen te 
vergelijken en te evalueren teneinde beter 
inzicht te krijgen in de omvang van het 
probleem. Ook moeten zij hun 
maatregelen koppelen aan internationale 
mensenrechten en de toepassing van hun 
eigen ethische normen regelmatig 
evalueren en actualiseren.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 ter) De inhoud van zeer grote 
onlineplatforms moet volledig en 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle 
gebruikers ervan. Dit kan worden bereikt 
door gebruiksvriendelijke maatregelen in 
te voeren in de diensten die zeer grote 
onlineplatforms aanbieden. Zeer grote 
onlineplatforms moeten hun 
gebruiksvoorwaarden presenteren in 
machineleesbaar formaat en ook al hun 
eerdere versies van hun 
gebruiksvoorwaarden gemakkelijk 
toegankelijk maken voor het publiek, ook 
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voor personen met een handicap. Uitleg 
over de manieren om mogelijk illegale, 
kwetsende en schadelijke inhoud te 
melden moet gemakkelijk te vinden en te 
gebruiken zijn in de moedertaal van de 
gebruiker. Informatie over steun aan 
getroffenen en over nationale 
contactpunten moet eenvoudig te vinden 
zijn. Zeer grote onlineplatforms moeten 
voor in dit soort, en soortgelijke, gevallen 
gemakkelijk toegankelijke diensten 
aanbieden en ontwikkelen voor alle 
gebruikers. Ook moeten zij moderatie zo 
gemakkelijk mogelijk maken, met behulp 
van instrumenten, opleiding enzovoort 
voor personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van gebruikers en de 
moderatie van onlinegroepen die 
gebruikmaken van hun platforms en 
diensten. Voorts moeten zij de 
toegankelijkheid van elementen en 
functies van hun diensten voor personen 
met een handicap verbeteren en 
waarborgen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Zeer grote onlineplatforms moeten, 
waar nodig, hun risicobeoordelingen 
uitvoeren en hun risicobeperkende 
maatregelen opstellen, waarbij 
vertegenwoordigers van de afnemers van 
de dienst, vertegenwoordigers van groepen 
die de gevolgen van hun diensten kunnen 
ondervinden, onafhankelijke deskundigen 
en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld moeten worden betrokken.

(59) Zeer grote onlineplatforms moeten, 
waar nodig, hun risicobeoordelingen 
uitvoeren en hun risicobeperkende 
maatregelen opstellen, waarbij 
vertegenwoordigers van de afnemers van 
de dienst, vertegenwoordigers van groepen 
die de gevolgen van hun diensten kunnen 
ondervinden, zoals consumenten- en 
vrouwenrechtenorganisaties, 
onafhankelijke deskundigen en organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld moeten 
worden betrokken.

Amendement 25
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Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 
informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Daarom moeten zeer grote 
onlineplatforms ervoor zorgen dat de 
afnemers op passende wijze worden 
geïnformeerd en de aan hen gepresenteerde 
informatie kunnen beïnvloeden. Zij moeten 
de belangrijkste parameters voor dergelijke 
aanbevelingssystemen op een begrijpelijke 
wijze presenteren om ervoor te zorgen dat 
de afnemers begrijpen hoe prioriteit aan de 
voor hen bestemde informatie is gegeven. 
Ook moeten zij ervoor zorgen dat de 
afnemers alternatieve opties hebben wat 
betreft de belangrijkste parameters, 
waaronder opties die niet op de profilering 
van de afnemer zijn gebaseerd.

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 
informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Deze algoritmen kunnen 
negatieve gevolgen hebben, zoals een 
toename van het aantal gevallen van 
onlinegeweld en bijgevolg fysiek geweld, 
of de bevordering van inhoud die 
persoonlijke problemen, zoals depressie of 
verslaving, verergert. Daarom moeten zeer 
grote onlineplatforms hun algoritmen 
regelmatig evalueren om dergelijke 
negatieve gevolgen te beperken, vanuit 
genderperspectief vertekende algoritmen 
en discriminerende gevolgen voor 
vrouwen en meisjes vermijden en ervoor 
zorgen dat de afnemers op passende wijze 
worden geïnformeerd en de aan hen 
gepresenteerde informatie kunnen 
beïnvloeden. Zij moeten de belangrijkste 
parameters voor dergelijke 
aanbevelingssystemen op een begrijpelijke 
en toegankelijke wijze presenteren om 
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ervoor te zorgen dat de afnemers begrijpen 
hoe prioriteit aan de voor hen bestemde 
informatie is gegeven. Ook moeten zij 
ervoor zorgen dat de afnemers alternatieve 
opties hebben wat betreft de belangrijkste 
parameters, waaronder een zichtbare, 
gebruikersvriendelijke en direct 
beschikbare optie om algoritmische 
selectie binnen het aanbevelingssysteem 
volledig uit te schakelen en opties die niet 
op de profilering van de afnemer zijn 
gebaseerd. Zij moeten onafhankelijke 
onderzoekers en relevante toezichthouders 
in staat stellen hun algoritmische 
instrumenten te controleren om te 
waarborgen dat deze worden gebruikt 
zoals bedoeld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Reclamesystemen die door zeer 
grote onlineplatforms worden gebruikt, 
brengen bijzondere risico’s met zich mee 
en vereisen verder openbaar en 
regelgevend toezicht vanwege hun omvang 
en hun vermogen om de afnemers van de 
dienst aan te spreken en te bereiken op 
basis van hun gedrag binnen en buiten de 
online-interface van dat platform. Zeer 
grote onlineplatforms moeten zorgen voor 
publieke toegang tot de databanken van de 
op hun online-interfaces getoonde reclame, 
ter bevordering van het toezicht op en het 
onderzoek naar nieuwe risico’s als gevolg 
van de verspreiding van onlinereclame, 
bijvoorbeeld in verband met illegale 
reclame of manipulatieve technieken en 
desinformatie met een reële en 
voorspelbare negatieve impact op de 
volksgezondheid, de openbare veiligheid, 
het maatschappelijk debat, de politieke 
participatie en de gelijkheid. Deze 
databanken moeten de inhoud van de 

(63) Reclamesystemen die door zeer 
grote onlineplatforms worden gebruikt, 
brengen bijzondere risico’s met zich mee 
en vereisen verder openbaar en 
regelgevend toezicht vanwege hun omvang 
en hun vermogen om de afnemers van de 
dienst aan te spreken en te bereiken op 
basis van hun gedrag binnen en buiten de 
online-interface van dat platform. Zeer 
grote onlineplatforms moeten zorgen voor 
publieke toegang tot de databanken van de 
op hun online-interfaces getoonde reclame, 
ter bevordering van het toezicht op en het 
onderzoek naar nieuwe risico’s als gevolg 
van de verspreiding van onlinereclame, 
bijvoorbeeld in verband met illegale 
reclame of manipulatieve technieken en 
desinformatie met een reële en 
voorspelbare negatieve impact op de 
volksgezondheid, de openbare veiligheid, 
het maatschappelijk debat, de politieke 
participatie en de gelijkheid. Deze 
databanken moeten de inhoud van de 
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reclame en de bijbehorende gegevens over 
de adverteerder en de levering van de 
reclame bevatten, met name wanneer het 
gaat om gerichte reclame.

reclame en de bijbehorende gegevens over 
de adverteerder en de levering van de 
reclame bevatten, met name wanneer het 
gaat om gerichte reclame. Desinformatie, 
en met name politieke desinformatie, is 
een enorm probleem geworden, en zeer 
grote onlineplatforms zijn steeds meer de 
platforms geworden om dit soort inhoud 
te delen, vooral via reclame. In geval van 
herhaalde schendingen moeten zeer grote 
onlineplatforms extremistische actoren 
neutraliseren, in overleg met 
onafhankelijke deskundigen. Zeer grote 
onlineplatforms moeten uitgebreide en 
controleerbare normen en maatregelen 
toepassen om het bereik van 
extremistische actoren en doelgerichte 
desinformatie te beperken.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 
gegevens vereisen. Een dergelijke eis kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
gegevens die nodig zijn om de risico’s en 
mogelijke schade als gevolg van de 
systemen van het platform te beoordelen, 
op gegevens over de nauwkeurigheid, de 
werking en het testen van algoritmische 
systemen voor inhoudsmoderatie, 
aanbevelingssystemen of reclamesystemen, 
of op gegevens over processen en 
resultaten van inhoudsmoderatie of van 
interne klachtenafhandelingssystemen in de 
zin van deze verordening. Door 
onderzoekers uitgevoerde studies naar de 
evolutie en de ernst van 

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 
gegevens vereisen. Een dergelijke eis kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
gegevens die nodig zijn om de risico’s en 
mogelijke schade als gevolg van de 
systemen van het platform te beoordelen, 
op gegevens over de nauwkeurigheid, de 
werking en het testen van algoritmische 
systemen voor inhoudsmoderatie, 
aanbevelingssystemen of reclamesystemen, 
of op gegevens over processen en 
resultaten van inhoudsmoderatie of van 
interne klachtenafhandelingssystemen in de 
zin van deze verordening. Door 
onderzoekers uitgevoerde studies naar de 
evolutie en de ernst van 
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onlinesysteemrisico’s zijn met name 
belangrijk voor het overbruggen van 
informatieasymmetrieën en het opzetten 
van een veerkrachtig systeem voor 
risicobeperking, door de onlineplatforms, 
de coördinatoren voor digitale diensten, 
andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 
zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Alle eisen voor toegang tot 
gegevens in dat kader moeten evenredig 
zijn en moeten de rechten en 
gerechtvaardigde belangen, waaronder 
handelsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie, van het platform en van alle 
andere betrokken partijen, waaronder van 
de afnemers van de dienst, op passende 
wijze beschermen.

onlinesysteemrisico’s zijn met name 
belangrijk voor het overbruggen van 
informatieasymmetrieën en het opzetten 
van een veerkrachtig systeem voor 
risicobeperking, door de onlineplatforms, 
de coördinatoren voor digitale diensten, 
andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 
zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Deze gegevens moeten zo 
veel mogelijk worden uitgesplitst om er 
zinvolle conclusies uit te kunnen trekken. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zeer 
grote onlineplatforms zo veel mogelijk 
naar gender uitgesplitste gegevens 
verstrekken, zodat erkende onderzoekers 
kunnen onderzoeken of en hoe bepaalde 
onlinerisico’s verschillend worden 
ervaren door mannen en vrouwen. Alle 
eisen voor toegang tot gegevens in dat 
kader moeten evenredig zijn en moeten de 
rechten en gerechtvaardigde belangen, 
waaronder handelsgeheimen en andere 
vertrouwelijke informatie, van het platform 
en van alle andere betrokken partijen, 
waaronder van de afnemers van de dienst, 
op passende wijze beschermen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) De coördinator voor digitale 
diensten en de andere bevoegde 
autoriteiten die in het kader van deze 
verordening zijn aangewezen, spelen een 
cruciale rol bij het waarborgen van de 
doeltreffendheid van de in deze 
verordening neergelegde rechten en 
verplichtingen en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan. Bijgevolg moet 
ervoor worden gezorgd dat deze 
autoriteiten volledig onafhankelijk van 

(74) De coördinator voor digitale 
diensten en de andere bevoegde 
autoriteiten die in het kader van deze 
verordening zijn aangewezen, spelen een 
cruciale rol bij het waarborgen van de 
doeltreffendheid van de in deze 
verordening neergelegde rechten en 
verplichtingen en de verwezenlijking van 
de doelstellingen ervan. Bijgevolg moet 
ervoor worden gezorgd dat deze 
autoriteiten volledig onafhankelijk van 
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particuliere en openbare instanties 
handelen, zonder de verplichting of de 
mogelijkheid om instructies te vragen of te 
ontvangen, ook van de overheid, en zonder 
afbreuk te doen aan de specifieke taken om 
samen te werken met andere bevoegde 
autoriteiten, de coördinatoren voor digitale 
diensten, de Raad voor digitale diensten en 
de Commissie. Anderzijds mag de 
onafhankelijkheid van deze autoriteiten 
niet betekenen dat zij, overeenkomstig de 
nationale grondwetten en zonder de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening in gevaar te brengen, niet 
kunnen worden onderworpen aan nationale 
controle- of toezichtmechanismen met 
betrekking tot hun financiële uitgaven of 
aan rechterlijke toetsing, of dat zij niet de 
mogelijkheid hebben om andere nationale 
autoriteiten te raadplegen, met inbegrip van 
rechtshandhavingsinstanties of 
crisisbeheersingsautoriteiten, indien van 
toepassing.

particuliere en openbare instanties 
handelen, zonder de verplichting of de 
mogelijkheid om instructies te vragen of te 
ontvangen, ook van de overheid, en zonder 
afbreuk te doen aan de specifieke taken om 
samen te werken met andere bevoegde 
autoriteiten, de coördinatoren voor digitale 
diensten, de Raad voor digitale diensten en 
de Commissie. Anderzijds mag de 
onafhankelijkheid van deze autoriteiten 
niet betekenen dat zij, overeenkomstig de 
nationale grondwetten en zonder de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening in gevaar te brengen, niet 
kunnen worden onderworpen aan nationale 
controle- of toezichtmechanismen met 
betrekking tot hun financiële uitgaven of 
aan rechterlijke toetsing, of dat zij niet de 
mogelijkheid hebben om andere nationale 
autoriteiten te raadplegen, met inbegrip van 
rechtshandhavingsinstanties of 
crisisbeheersingsautoriteiten, indien van 
toepassing. Bovendien is het belangrijk 
dat de coördinator voor digitale diensten 
en andere bevoegde autoriteiten 
beschikken over de nodige kennis om de 
rechten en verplichtingen in deze 
verordening te waarborgen. Daarom 
moeten zij hun personeel onderwijs en 
opleiding op het gebied van grondrechten 
en discriminatie aanbieden, met inbegrip 
van opleiding op het gebied van 
samenwerking met 
rechtshandhavingsinstanties, 
crisisbeheersingsautoriteiten of 
maatschappelijke organisaties die 
slachtoffers van illegale online- en 
offlineactiviteiten zoals intimidatie, 
gendergerelateerd geweld en illegale 
haatzaaiende uitlatingen bijstaan.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(82) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de coördinatoren voor digitale diensten 
maatregelen kunnen nemen die 
doeltreffend en evenredig zijn aan bepaalde 
bijzonder ernstige en aanhoudende 
inbreuken. Met name wanneer deze 
maatregelen van invloed kunnen zijn op de 
rechten en belangen van derden, zoals met 
name het geval kan zijn wanneer de 
toegang tot online-interfaces beperkt is, is 
het passend te eisen dat de maatregelen op 
verzoek van de coördinatoren voor digitale 
diensten door een bevoegde rechterlijke 
instantie worden bevolen en dat deze 
maatregelen aan aanvullende waarborgen 
worden onderworpen. Met name derden 
die mogelijkerwijs worden getroffen, 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
worden gehoord en bevelen hiertoe mogen 
alleen worden uitgevaardigd wanneer de 
bevoegdheden om dergelijke maatregelen 
te nemen, zoals bepaald in andere besluiten 
van het Unierecht of in het nationale recht, 
bijvoorbeeld om de collectieve belangen 
van consumenten te beschermen, om 
ervoor te zorgen dat webpagina’s die 
kinderpornografie bevatten of verspreiden 
snel worden verwijderd of om diensten 
ontoegankelijk te maken die door een 
derde partij worden gebruikt om inbreuk te 
maken op een recht van intellectuele 
eigendom, niet redelijkerwijs beschikbaar 
zijn.

(82) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de coördinatoren voor digitale diensten 
maatregelen kunnen nemen die 
doeltreffend en evenredig zijn aan bepaalde 
bijzonder ernstige en aanhoudende 
inbreuken. Met name wanneer deze 
maatregelen van invloed kunnen zijn op de 
rechten en belangen van derden, zoals met 
name het geval kan zijn wanneer de 
toegang tot online-interfaces beperkt is, is 
het passend te eisen dat de maatregelen op 
verzoek van de coördinatoren voor digitale 
diensten door een bevoegde rechterlijke 
instantie worden bevolen en dat deze 
maatregelen aan aanvullende waarborgen 
worden onderworpen. Met name derden 
die mogelijkerwijs worden getroffen, 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
worden gehoord en bevelen hiertoe mogen 
alleen worden uitgevaardigd wanneer de 
bevoegdheden om dergelijke maatregelen 
te nemen, zoals bepaald in andere besluiten 
van het Unierecht of in het nationale recht, 
bijvoorbeeld om de collectieve belangen 
van consumenten te beschermen, om 
ervoor te zorgen dat webpagina’s die 
kinderpornografie, inhoud met betrekking 
tot seksuele uitbuiting en misbruik van 
vrouwen en meisjes of wraakporno 
bevatten of verspreiden snel worden 
verwijderd of om diensten ontoegankelijk 
te maken die door een derde partij worden 
gebruikt om inbreuk te maken op een recht 
van intellectuele eigendom, niet 
redelijkerwijs beschikbaar zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Om een consistente toepassing van 
deze verordening te verzekeren, moet een 
onafhankelijke adviesgroep op EU-niveau 
worden opgericht, die aan de Commissie 
rapporteert en die helpt de acties van 

(88) Om een consistente toepassing van 
deze verordening te verzekeren, moet een 
onafhankelijke adviesgroep op EU-niveau 
worden opgericht, die aan de Commissie 
rapporteert en die helpt de acties van 
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coördinatoren voor digitale diensten te 
coördineren. Die Europese Raad voor 
digitale diensten moet bestaan uit de 
coördinatoren voor digitale diensten, die de 
mogelijkheid hebben om ad-
hocgedelegeerden van andere bevoegde 
autoriteiten die op grond van deze 
verordening specifieke taken hebben, op 
hun vergadering uit te nodigen of aan te 
stellen, wanneer dit vereist is krachtens de 
hun op nationaal niveau toegewezen taken 
en bevoegdheden. Wanneer er meerdere 
deelnemers uit één lidstaat zijn, moet het 
stemrecht beperkt blijven tot één 
vertegenwoordiger per lidstaat.

coördinatoren voor digitale diensten te 
coördineren. Deze adviesgroep moet 
streven naar een genderevenwichtige 
samenstelling. Die Europese Raad voor 
digitale diensten moet bestaan uit de 
coördinatoren voor digitale diensten, die de 
mogelijkheid hebben om ad-
hocgedelegeerden van andere bevoegde 
autoriteiten die op grond van deze 
verordening specifieke taken hebben, op 
hun vergadering uit te nodigen of aan te 
stellen, wanneer dit vereist is krachtens de 
hun op nationaal niveau toegewezen taken 
en bevoegdheden. Wanneer er meerdere 
deelnemers uit één lidstaat zijn, moet het 
stemrecht beperkt blijven tot één 
vertegenwoordiger per lidstaat.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten samenbrengen onder 
het voorzitterschap van de Commissie, met 
als doel bij hem ingediende kwesties te 
beoordelen in een volledig Europese 
dimensie. Met het oog op mogelijke 
horizontale elementen die relevant zijn 
voor de regelgevingskaders op EU-niveau 
moet de raad de bevoegdheid krijgen om 
samen te werken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU die verantwoordelijkheden 
hebben op gebieden zoals gelijkheid, 
waaronder gendergelijkheid, en non-
discriminatie, gegevensbescherming, 
elektronische communicatie, audiovisuele 
diensten, detectie en onderzoek van fraude 
tegen de EU-begroting wat betreft 
douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten, zoals de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten, 
samenbrengen onder het voorzitterschap 
van de Commissie, met als doel bij hem 
ingediende kwesties te beoordelen in een 
volledig Europese dimensie. Met het oog 
op mogelijke horizontale elementen die 
relevant zijn voor de regelgevingskaders op 
EU-niveau moet de raad de bevoegdheid 
krijgen om samen te werken met andere 
organen, bureaus, agentschappen en 
adviesgroepen van de EU die 
verantwoordelijkheden hebben op gebieden 
zoals gelijkheid, met name 
gendergelijkheid en non-discriminatie, het 
uitbannen van alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van op gender gebaseerd geweld, 
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nodig is om zijn taken uit te voeren. met inbegrip van onlinegeweld en 
intimidatie, online stalking, 
onlinemensenhandel voor seksuele 
uitbuiting, kindermisbruik, 
gegevensbescherming, elektronische 
communicatie, audiovisuele diensten, 
detectie en onderzoek van fraude tegen de 
EU-begroting wat betreft douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten doeltreffend 
worden beschermd.

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, toegankelijke (ook voor 
personen met een handicap), voorspelbare 
en betrouwbare onlineomgeving, waar de 
in het Handvest verankerde grondrechten, 
met name de grondrechten die betrekking 
hebben op gelijkheid, doeltreffend worden 
beschermd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Verordening (EU) …/…. 
betreffende de preventie van de 
onlineverspreiding van terroristische 
inhoud [aan te vullen zodra zij is 
vastgesteld];

(d) Verordening (EU) 2021/784 van 
het Europees Parlement en de Raad1a;

__________________
1a Verordening (EU) 2021/784 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 79).
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Verordening (EU) 2021/1232 van 
het Europees Parlement en de Raad1a;
__________________
1a Verordening (EU) 2021/1232 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een tijdelijke afwijking van 
sommige bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG ten aanzien van het gebruik 
van technologieën door aanbieders van 
nummeronafhankelijke interpersoonlijke 
communicatiediensten voor de verwerking 
van persoonsgegevens en andere gegevens 
ten behoeve van de bestrijding van online 
seksueel misbruik van kinderen 
(PB L 274 van 30.7.2021, blz. 41).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) “kind”: iedere natuurlijke persoon 
van jonger dan 18 jaar;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “illegale inhoud”: alle informatie 
die op zichzelf of door verwijzing naar een 
activiteit, met inbegrip van de verkoop van 
producten of het verlenen van diensten, 

(g) “illegale inhoud”: alle informatie 
die op zichzelf of door verwijzing naar een 
activiteit, met inbegrip van de verkoop van 
producten of het verlenen van diensten, 



AD\1240792NL.docx 37/69 PE693.717v03-00

NL

niet in overeenstemming is met het EU-
recht of met het recht van een lidstaat, 
ongeacht het precieze voorwerp of de 
precieze aard van die wet;

duidelijk niet in overeenstemming is met 
het EU-recht of met het recht van een 
lidstaat, ongeacht het precieze voorwerp of 
de precieze aard van die wet; het melden 
van of waarschuwen voor een illegale 
handeling wordt niet beschouwd als 
illegale inhoud;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) “gendergerelateerd onlinegeweld”: 
elke daad van gendergerelateerd geweld 
die geheel of gedeeltelijk wordt gepleegd, 
ondersteund of verergerd door het gebruik 
van ICT, zoals mobiele telefoons en 
smartphones, internet, 
socialemediaplatforms of e-mail, tegen 
een vrouw omdat zij een vrouw is of die 
vrouwen in onevenredige mate treft, of 
tegen lhbti-personen vanwege hun 
genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken, en die resulteert in, 
of kan leiden tot, fysieke, seksuele, 
psychologische of economische schade, 
met inbegrip van bedreigingen met 
dergelijke handelingen, dwang of 
willekeurige vrijheidsberoving in het 
openbare of privéleven.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Dwangbevelen

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
ontvangers van een dienst krachtens hun 
nationale recht het recht hebben om te 
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verzoeken om de afgifte van een 
dwangbevel als voorlopige maatregel voor 
de verwijdering van kennelijk illegale 
inhoud.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Contactpunten voor afnemers van 

diensten
1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten zetten één enkel 
contactpunt op dat rechtstreekse 
communicatie langs elektronische weg 
met de ontvangers van hun diensten 
mogelijk maakt. Het communicatiemiddel 
moet gebruiksvriendelijk en gemakkelijk 
toegankelijk zijn.
2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten maken de 
informatie die afnemers van hun diensten 
nodig hebben om hun contactpunt 
gemakkelijk te identificeren en ermee te 
communiceren openbaar.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 



AD\1240792NL.docx 39/69 PE693.717v03-00

NL

beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke en ondubbelzinnige taal 
beschreven en is openbaar beschikbaar in 
een gemakkelijk toegankelijk formaat.

beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke en ondubbelzinnige taal 
beschreven en is openbaar beschikbaar in 
een gemakkelijk toegankelijk formaat, in 
een doorzoekbaar archief met alle 
voorgaande versies, onder vermelding van 
de periode waarin deze van toepassing 
waren.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten handelen op een 
voorzichtige, objectieve en evenredige 
wijze bij de toepassing en handhaving van 
de in lid 1 vermelde beperkingen, met 
gepaste aandacht voor de rechten en 
gewettigde belangen van alle betrokken 
partijen, waaronder de van toepassing 
zijnde, in het Handvest verankerde 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten handelen op een 
voorzichtige, niet-discriminerende, 
transparante, objectieve en evenredige 
wijze bij de toepassing en handhaving van 
de in lid 1 vermelde beperkingen, met 
gepaste aandacht voor de rechten en 
gewettigde belangen van alle betrokken 
partijen, waaronder de van toepassing 
zijnde, in het Handvest verankerde 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen op hun 
platforms hun algemene voorwaarden met 
gedragsregels voor hun gebruikers op. 
Deze regels zijn voor het publiek 
toegankelijk in een gemakkelijk te 
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begrijpen format, bevorderen 
gendergelijkheid en non-discriminatie, 
zijn aangepast aan de leeftijd van de 
gebruikers, worden in duidelijke en 
ondubbelzinnige taal gesteld en voldoen 
aan de hoogste Europese of internationale 
normen als bedoeld in artikel 34.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Zeer grote onlineplatforms als 
bedoeld in artikel 25, lid 1, publiceren 
hun algemene voorwaarden in alle talen 
van de lidstaten waarin zij diensten 
verlenen en op verzoek in alle officiële 
talen van de Unie. Zij stellen hun 
algemene voorwaarden beschikbaar in 
een machineleesbaar formaat.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De coördinator voor 
digitale diensten van elke lidstaat kan, in 
overleg met de raad, trachten samen te 
werken met zeer grote onlineplatforms als 
bedoeld in artikel 25, lid 1, om 
maatregelen en instrumenten voor 
inhoudsmoderatie toe te passen om iets te 
doen aan inbreuken op de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Beoordeling van de effecten op kinderen

1. Alle aanbieders van 
tussenhandelsdiensten beoordelen of 
kinderen, en met name meisjes, toegang 
hebben tot of waarschijnlijk toegang 
hebben tot hun diensten en of hun 
diensten van invloed zijn op deze 
kinderen. Aanbieders van diensten die 
waarschijnlijk van invloed zijn op 
kinderen, en met name meisjes, 
identificeren, analyseren en beoordelen 
bij het ontwerp en de ontwikkeling van 
nieuwe diensten, en vervolgens ten minste 
een keer per jaar, de systeemrisico’s die 
voortvloeien uit de werking en het gebruik 
van hun diensten in de Unie door 
kinderen, en met name meisjes. Die 
risicobeoordelingen zijn specifiek voor 
hun diensten, voldoen aan de hoogste 
Europese of internationale normen 
overeenkomstig artikel 34 en hebben 
betrekking op alle bekende risico’s op het 
gebied van inhoud, contact, gedrag en 
handel die in de overeenkomst zijn 
opgenomen. De risicobeoordelingen 
omvatten ook de volgende systemische 
risico’s:
(a) de verspreiding van illegale 
inhoud die of onwettig gedrag dat 
mogelijk wordt gemaakt of tot uiting komt 
door of een gevolg is van hun diensten;
(b) negatieve gevolgen voor de 
uitoefening van de rechten van het kind, 
zoals verankerd in artikel 24 van het 
Handvest en in het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind en uiteengezet in 
algemene opmerking nr. 25 van het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind met 
betrekking tot de digitale omgeving;
(c) negatieve gevolgen voor het recht 
op gendergelijkheid zoals verankerd in 
artikel 23 van het Handvest, met name het 
recht om vrij van geweld te leven, zoals 
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voorzien in het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
meisjes (Verdrag van Istanbul);
(d) negatieve gevolgen voor het recht 
op non-discriminatie, zoals verankerd in 
artikel 21 van het Handvest;
(e) bedoelde of onbedoelde gevolgen 
van de werking of de opzettelijke 
manipulatie van hun dienst, onder meer 
door het niet-authentieke gebruik of de 
geautomatiseerde exploitatie van de 
dienst, met een werkelijk of voorzienbaar 
negatief effect op de bescherming van de 
rechten van het kind, en met name van 
meisjes.
2. Bij de uitvoering van dergelijke 
risicobeoordelingen houden aanbieders 
van tussenhandelsdiensten die 
waarschijnlijk van invloed zijn op 
kinderen, en met name op meisjes, vooral 
rekening met de wijze waarop hun 
algemene voorwaarden, 
inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
de selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden of met de rechten van het 
kind, en met name die van meisjes.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Beperking van risico’s voor kinderen, met 

name voor meisjes
Aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
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waarschijnlijk van invloed zijn op 
kinderen, en met name meisjes, nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 
de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 12 bis zijn 
geïdentificeerd.
Dergelijke maatregelen omvatten waar 
van toepassing:
(a) het nemen van 
risicobeperkingsmaatregelen als bedoeld 
in artikel 27 met inachtneming van de 
belangen van kinderen;
(b) het aanpassen of verwijderen van 
systeemontwerpkenmerken waardoor 
kinderen worden blootgesteld aan inhoud-
, contact-, gedrags- en contractrisico’s, 
zoals vastgesteld bij het verrichten van 
beoordelingen van de effecten op 
kinderen;
(c) het toepassen van evenredige 
leeftijdsgarantie met behoud van privacy, 
waarbij wordt voldaan aan de norm in 
artikel 34;
(d) het aanpassen van 
inhoudsmoderatie- of 
aanbevelingssystemen, hun 
besluitvormingsprocessen, de kenmerken 
of werking van hun diensten of hun 
algemene voorwaarden om te waarborgen 
dat de belangen van het kind en 
gendergelijkheid voorop worden gesteld;
(e) het waarborgen van de hoogste 
niveaus van standaard ingebouwde 
privacy, veiligheid en beveiliging voor 
kinderen;
(f) het voorkomen van profilering van 
kinderen, waaronder voor commerciële 
doeleinden zoals gerichte reclame;
(g) het waarborgen van aan de leeftijd 
aangepaste voorwaarden die de rechten 
van kinderen en gendergelijkheid 
eerbiedigen;
(h) het beschikbaar stellen van 
kindvriendelijke en inclusieve verhaal- en 
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beroepsmechanismen, waaronder 
eenvoudige toegang tot deskundig advies 
en deskundige ondersteuning.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten publiceren, ten 
minste een keer per jaar, duidelijke, 
gemakkelijk te begrijpen en gedetailleerde 
rapporten over eventuele inhoudsmoderatie 
die zij tijdens de betrokken periode hebben 
uitgevoerd. Deze rapporten bevatten met 
name informatie over het volgende, waar 
van toepassing:

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten publiceren, ten 
minste een keer per jaar, duidelijke, 
gemakkelijk te begrijpen en gedetailleerde 
rapporten over eventuele inhoudsmoderatie 
die zij tijdens de betrokken periode hebben 
uitgevoerd. Deze rapporten bevatten 
uitsplitsingen op lidstaatniveau en met 
name informatie over het volgende, waar 
van toepassing:

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal overeenkomstig 
artikel 14 ingediende berichten, ingedeeld 
volgens de soort vermeende illegale 
inhoud, de actie die is ondernomen als 
gevolg van de berichten waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen actie die 
is ondernomen op basis van de wet dan wel 
de algemene voorwaarden van de 
aanbieder, en de gemiddelde tijd die nodig 
is om de actie te ondernemen;

(b) het aantal overeenkomstig 
artikel 14 ingediende berichten, ingedeeld 
volgens de soort vermeende illegale 
inhoud, geanonimiseerde gegevens over 
individuele kenmerken van de indieners 
van deze berichten, zoals geslacht, 
leeftijdsgroep en sociale achtergrond, de 
actie die is ondernomen als gevolg van de 
berichten waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen actie die is ondernomen op 
basis van de wet dan wel de algemene 
voorwaarden van de aanbieder, en de 
gemiddelde tijd die nodig is om de actie te 
ondernemen;

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het aantal ontvangen klachten via 
het in artikel 17 genoemde interne 
klachtenafhandelingssysteem, de basis 
voor deze klachten, met betrekking tot deze 
klachten genomen besluiten, de 
gemiddelde tijd die nodig is om deze 
besluiten te nemen en het aantal gevallen 
waarin deze besluiten werden 
teruggedraaid.

(d) het aantal ontvangen klachten via 
het in artikel 17 genoemde interne 
klachtenafhandelingssysteem, 
geanonimiseerde gegevens over 
individuele kenmerken van de indieners 
van deze klachten, zoals geslacht, 
leeftijdsgroep en sociale achtergrond, de 
basis voor deze klachten, met betrekking 
tot deze klachten genomen besluiten, de 
gemiddelde tijd die nodig is om deze 
besluiten te nemen en het aantal gevallen 
waarin deze besluiten werden 
teruggedraaid.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bescherming van de identiteit 
van de betrokken slachtoffers wordt 
gewaarborgd in overeenstemming met de 
AVG-normen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die van invloed 
zijn op kinderen, en met name meisjes, 
publiceren ten minste een keer per jaar de 
volgende documenten:
(a) beoordelingen van de effecten op 
kinderen om schadelijke effecten, 
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onbedoelde gevolgen en opkomende 
risico’s te identificeren; die 
effectbeoordelingen voldoen aan de 
normen van artikel 34;
(b) duidelijke, gemakkelijk te 
begrijpen en gedetailleerde rapporten 
waarin de genomen maatregelen ter 
beperking van de risico’s voor 
gendergelijkheid en voor kinderen, de 
doeltreffendheid ervan en eventuele 
vereiste overblijvende acties worden 
uiteengezet; die rapporten voldoen aan de 
normen van artikel 34, waaronder met 
betrekking tot leeftijdsgarantie en 
leeftijdscontrole, overeenkomstig een op 
kinderen gericht ontwerp dat tevens 
gendergelijkheid bevordert.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
voeren mechanismen in om personen of 
entiteiten in staat te stellen hen op de 
hoogte te brengen van de aanwezigheid op 
hun dienst van specifieke informatie die de 
persoon of entiteit als illegale inhoud 
beschouwt. Die mechanismen moeten 
gemakkelijk toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk zijn en indiening met 
uitsluitend elektronische middelen 
mogelijk maken.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
voeren mechanismen in om personen of 
entiteiten in staat te stellen hen, in de talen 
van een lidstaat waarin zij diensten 
verlenen en op verzoek in alle officiële 
talen van de Unie, op de hoogte te brengen 
van de aanwezigheid op hun dienst van 
specifieke informatie die de persoon of 
entiteit als illegale inhoud beschouwt of 
inhoud die in strijd is met de algemene 
voorwaarden van de dienst. Die 
mechanismen moeten gemakkelijk 
toegankelijk en gebruikersvriendelijk zijn 
en indiening met uitsluitend elektronische 
middelen mogelijk maken.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – punt d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de mogelijkheid voor indieners van 
berichten om enkele van hun individuele 
kenmerken te schetsen, zoals geslacht, 
leeftijdsgroep en sociale achtergrond; de 
aanbieders maken duidelijk dat deze 
informatie geen deel uitmaakt van het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
het bericht, volledig wordt 
geanonimiseerd en uitsluitend wordt 
gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanbieder van 
tussenhandelsdiensten stelt de afnemers 
van hun diensten ook in kennis wanneer 
contactgegevens beschikbaar zijn, zodat 
zij kunnen reageren, tenzij dit de 
preventie en vervolging van ernstige 
strafbare feiten zou belemmeren, 
onnodige vertragingen zou veroorzaken of 
het risico op verdere verspreiding van 
illegale inhoud zou vergroten.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Na ontvangst van een geldige 
melding handelen aanbieders van 
hostingdiensten snel om de inhoud die 
kennelijk illegaal is ontoegankelijk te 
maken.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De aanbieder van hostingdiensten 
zorgt ervoor dat de verwerking van 
meldingen wordt uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel dat adequate 
initiële opleiding en bijscholing over de 
toepasselijke wetgeving en internationale 
mensenrechtennormen, waaronder non-
discriminatie, ontvangt en aan wie 
passende arbeidsomstandigheden moeten 
worden verstrekt, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, professionele 
ondersteuning, gekwalificeerde 
psychologische bijstand en juridisch 
advies.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) besluiten om toegang tot de 
informatie te verwijderen of uit te 
schakelen;

(a) besluiten of toegang tot de 
informatie wordt verwijderd of 
uitgeschakeld;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) besluiten om de verstrekking van de 
dienst aan de afnemers geheel of 
gedeeltelijk op te schorten of te 
beëindigen;

(b) besluiten of de verstrekking van de 
dienst aan de afnemers geheel of 
gedeeltelijk wordt opgeschort of 
beëindigd;
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) besluiten om het account van de 
afnemers op te schorten of te beëindigen.

(c) besluiten of het account van de 
afnemers wordt opgeschort of beëindigd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) besluiten of de mogelijkheid om 
geld te verdienen aan door de afnemers 
verstrekte inhoud moet worden beperkt.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
hun intern klachtenafhandelingssysteem 
gemakkelijk toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk is en de indiening 
van voldoende nauwkeurige en gepast 
gemotiveerde klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt.

2. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
hun intern klachtenafhandelings- en 
verhaalsysteem gemakkelijk toegankelijk 
en gebruikersvriendelijk zijn, ook voor 
kinderen, en de indiening van voldoende 
nauwkeurige en gepast gemotiveerde 
klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onlineplatforms bieden indieners 
van klachten de mogelijkheid om enkele 
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van hun individuele kenmerken te 
schetsen, zoals geslacht, leeftijdsgroep en 
sociale achtergrond. Onlineplatforms 
maken duidelijk dat die informatie geen 
deel uitmaakt van het 
besluitvormingsproces met betrekking tot 
de klacht, volledig wordt geanonimiseerd 
en uitsluitend wordt gebruikt voor 
rapportagedoeleinden.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Aanbevelingssystemen

1. Onlineplatforms stellen afnemers 
van hun diensten niet bloot aan op 
profilering gebaseerde 
aanbevelingssystemen, tenzij de afnemer 
van de dienst uit vrije wil specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
toestemming daartoe heeft gegeven. 
Onlineplatforms zorgen ervoor dat de niet 
op profilering gebaseerde optie standaard 
is ingesteld.
2. Onlineplatforms vermelden in hun 
algemene voorwaarden, en wanneer 
inhoud wordt aanbevolen, op een 
duidelijke, toegankelijke en gemakkelijk 
te begrijpen wijze de belangrijkste 
parameters die in hun 
aanbevelingssystemen worden gebruikt, 
alsook eventuele opties voor de afnemers 
van de dienst om deze beschikbaar 
gestelde belangrijkste parameters te 
wijzigen of te beïnvloeden, met inbegrip 
van ten minste één optie die niet is 
gebaseerd op profilering, in de zin van 
artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 
2016/679. Onlineplatforms stellen de 
afnemers van de dienst ook in staat om op 
gebruiksvriendelijke wijze de profielen die 
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worden gebruikt voor het samenstellen 
van hun eigen inhoud, te bekijken. Zij 
bieden gebruikers een gemakkelijk 
toegankelijke optie aan om hun profielen 
te verwijderen die worden gebruikt voor 
het samenstellen van de inhoud die de 
afnemer ziet.
3. De in lid 2 bedoelde parameters 
omvatten ten minste:
(a) de door het betrokken systeem 
gebruikte aanbevelingscriteria;
(b) hoe deze criteria tegen elkaar 
worden afgewogen;
(c) de doelstellingen waarvoor het 
betrokken systeem is geoptimaliseerd; 
alsmede
(d) indien van toepassing, een 
toelichting op de rol die het gedrag van de 
afnemers van de dienst speelt bij de wijze 
waarop het betrokken systeem zijn output 
produceert.
4. Wanneer krachtens lid 1 diverse 
opties beschikbaar zijn, verstrekken zeer 
grote onlineplatforms op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke 
functie waarmee de afnemers van de 
dienst hun voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die zij 
gepresenteerd krijgen, te allen tijde 
kunnen selecteren en wijzigen.
5. Onlineplatforms stellen hun 
gebruikers op de hoogte van de identiteit 
van de voor het aanbevelingssysteem 
verantwoordelijke persoon.
6. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
het door hun aanbevelingssysteem 
gebruikte algoritme zodanig is ontworpen 
dat het de afnemers van de dienst tijdens 
het gebruik niet kan misleiden of 
manipuleren.
7. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
informatie van betrouwbare bronnen, 
zoals informatie van overheidsinstanties 
of van wetenschappelijke bronnen, bij de 



PE693.717v03-00 52/69 AD\1240792NL.docx

NL

eerste resultaten wordt getoond na 
zoekopdrachten die verband houden met 
zaken van publiek belang.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter
Bescherming tegen op afbeeldingen 

gebaseerd seksueel misbruik
Wanneer een onlineplatform 
voornamelijk wordt gebruikt voor de 
verspreiding van door gebruikers 
gegenereerde pornografische inhoud, 
neemt het platform de nodige technische 
en organisatorische maatregelen om 
ervoor te zorgen dat:
(a) de identiteit van gebruikers die 
inhoud verspreiden is geverifieerd door 
middel van een dubbele opt-inregistratie 
via e-mail en mobiele telefoon;
(b) inhoud die waarschijnlijk illegaal 
is, zoals voyeuristische inhoud of inhoud 
met betrekking tot verkrachtingsscènes, 
wordt geëvalueerd door middel van 
professionele, door mensen uitgevoerde 
inhoudsmoderatie overeenkomstig 
artikel 14, lid 6 ter;
(c) naast het in artikel 14 bedoelde 
mechanisme en met inachtneming van 
dezelfde beginselen, met uitzondering van 
lid 4 bis van dat artikel, de 
toegankelijkheid van een anonieme, 
gekwalificeerde kennisgevingsprocedure 
wordt gewaarborgd, waardoor personen 
het platform in kennis kunnen stellen van 
het beeldmateriaal dat hen afbeeldt, of 
waarvan wordt beweerd dat zij hierop 
staan afgebeeld, zonder hun toestemming 
wordt verspreid en het platform een eerste 
bewijs van hun fysieke identiteit kunnen 
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leveren; de via deze procedure 
meegedeelde inhoud overeenkomstig 
artikel 14, lid 6 bis, als kennelijk illegaal 
wordt beschouwd en binnen 48 uur wordt 
opgeschort. 

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, ten minste één keer 
per jaar hierna, alle aanzienlijke 
systemische risico’s die voortvloeien uit de 
werking van de dienst en het gebruik dat 
ervan wordt gemaakt in de EU. Deze 
risicobeoordeling is specifiek voor hun 
diensten en omvat de volgende systemische 
risico’s:

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, op doorlopende 
basis de waarschijnlijkheid en ernst van 
alle aanzienlijke systemische risico’s die 
voortvloeien uit het ontwerp en de werking 
van de dienst en het gebruik dat ervan 
wordt gemaakt in de EU. Deze 
risicobeoordeling is specifiek voor hun 
diensten en omvat de volgende systemische 
risico’s:

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de grondrechten inzake de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, non-
discriminatie en de rechten van het kind, 
zoals verankerd in respectievelijk de 
artikelen 7, 11, 21 en 24 van het Handvest;

(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van elk van de in het Handvest 
verankerde grondrechten, met name de 
grondrechten inzake de eerbiediging van 
het privéleven en van het familie- en 
gezinsleven, de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie, non-discriminatie, 
gendergelijkheid en de rechten van het 
kind, zoals verankerd in respectievelijk de 
artikelen 7, 11, 21, 23 en 24 van het 
Handvest;
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 
exploitatie van de dienst, met een werkelijk 
of voorzienbaar negatief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid, 
minderjarigen, de burgerdialoog, of 
werkelijke of voorzienbare effecten met 
betrekking tot verkiezingsprocessen en 
openbare veiligheid.

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 
exploitatie van de dienst, met een werkelijk 
of voorzienbaar negatief effect op 
gendergelijkheid, onlinegeweld of op de 
bescherming van de volksgezondheid (met 
inbegrip van de geestelijke gezondheid), 
minderjarigen, de burgerdialoog, of 
werkelijke of voorzienbare effecten met 
betrekking tot verkiezingsprocessen en 
openbare veiligheid.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud of inhoud die het risico op 
onlinegeweld vergroot, de marginalisatie 
van kwetsbare gemeenschappen verergert 
die vaak het doelwit van haatzaaiende 
uitlatingen op internet zijn en van 
informatie die niet verenigbaar is met hun 
algemene voorwaarden.

Amendement 69
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms moeten 
hun algoritmen regelmatig controleren 
om negatieve gevolgen te beperken, zoals 
een toename van het aantal gevallen van 
onlinegeweld en bijgevolg fysiek geweld. 
Zeer grote onlineplatforms moeten 
uitgebreide en controleerbare normen en 
maatregelen toepassen om opzettelijk 
verspreide desinformatie te beperken.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Zeer grote onlineplatforms moeten 
gemakkelijk toegankelijke en uitgebreide 
toelichtingen verstrekken die gebruikers 
in staat stellen te begrijpen wanneer, 
waarom, voor welke taken en in welke 
mate algoritmische instrumenten worden 
gebruikt. Zij moeten gebruikers de 
mogelijkheid bieden om op een 
eenvoudige en toegankelijke manier te 
kiezen of zij de op de onlineplatforms en 
voor de diensten gebruikte algoritmen wel 
of niet willen accepteren. Zij moeten 
onafhankelijke onderzoekers en relevante 
toezichthouders in staat stellen hun 
algoritmische instrumenten te controleren 
om te waarborgen dat deze worden 
gebruikt zoals bedoeld.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 
de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
maatregelen om de overeenkomstig 
artikel 26 geïdentificeerde specifieke 
systemische risico’s te beëindigen, te 
voorkomen en in te perken. Dergelijke 
maatregelen omvatten waar van 
toepassing:

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken van de weergave van 
reclame in verband met de dienst die zij 
aanbieden;

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken van de weergave van 
reclame, illegale of schadelijke inhoud in 
verband met de dienst die zij aanbieden;

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een zeer groot 
onlineplatform besluit geen van de in lid 1 
van dit artikel genoemde risicobeperkende 
maatregelen in te voeren, motiveert het dit 
schriftelijk. De motivering wordt aan de 
onafhankelijke controleurs verstrekt met 
het oog op het in artikel 28, lid 3, bedoelde 
controlerapport.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beste werkwijzen voor zeer grote 
onlineplatforms om de geïdentificeerde 
systemische risico’s te beperken.

(b) beste werkwijzen voor zeer grote 
onlineplatforms om de geïdentificeerde 
systemische risico’s te beëindigen, te 
voorkomen en te beperken.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen; met name de kwaliteit van 
de identificatie, analyse en beoordeling 
van de in artikel 26 bedoelde risico’s en 
de noodzakelijkheid, evenredigheid en 
doeltreffendheid van de in artikel 27 
bedoelde risicobeperkende maatregelen;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een gemotiveerd verzoek van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie bieden zeer 
grote onlineplatforms, binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
erkende onderzoekers die voldoen aan de 
vereisten in lid 4 van dit artikel, toegang tot 
gegevens met als enige doel onderzoek uit 
te voeren dat bijdraagt tot de identificatie 
en het begrip van systemische risico’s als 
bedoeld in artikel 26, lid 1.

2. Na een gemotiveerd verzoek van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie bieden zeer 
grote onlineplatforms, binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
erkende onderzoekers die voldoen aan de 
vereisten in lid 4 van dit artikel, toegang tot 
gegevens met als enige doel om onderzoek 
uit te voeren dat bijdraagt tot de 
identificatie en het begrip van systemische 
risico’s als bedoeld in artikel 26, lid 1, en 
om de doeltreffendheid van de door het 
zeer grote onlineplatform in kwestie op 
grond van artikel 27 genomen 
risicobeperkende maatregelen te 
controleren.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De gegevens die worden verstrekt 
aan erkende onderzoekers, worden zoveel 
mogelijk uitgesplitst, tenzij de onderzoeker 
anders verzoekt.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om te worden erkend, moeten 
onderzoekers verbonden zijn aan 
academische instellingen, mogen zij geen 
commerciële belangen hebben, moeten zij 
beschikken over bewezen expertise op de 
gebieden die verband houden met de 
onderzochte risico’s of verwante 
onderzoeksmethodologieën, en verbinden 
zij zich ertoe en zijn zij in staat om de 
specifieke gegevensbeveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvereisten die 
overeenstemmen met elk verzoek, na te 
leven.

4. Om te worden erkend, moeten 
onderzoekers verbonden zijn aan 
academische instellingen, mogen zij geen 
commerciële belangen hebben, moeten zij 
de financieringsmiddelen van het 
onderzoek bekendmaken, moeten zij 
beschikken over bewezen expertise op de 
gebieden die verband houden met de 
onderzochte risico’s of verwante 
onderzoeksmethodologieën, en verbinden 
zij zich ertoe en zijn zij in staat om de 
specifieke gegevensbeveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvereisten die 
overeenstemmen met elk verzoek, na te 
leven.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Verantwoordingsplicht ten aanzien van 
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algoritmen
1. Wanneer zij gebruikmaken van 
geautomatiseerde besluitvorming, voeren 
zeer grote onlineplatforms een 
beoordeling van de gebruikte algoritmen 
uit.
2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 
bedoelde beoordeling beoordeelt het zeer 
grote onlineplatform de volgende 
elementen:
(a) de naleving van de toepasselijke 
Unievoorschriften;
(b) hoe het algoritme wordt gebruikt 
en de effecten ervan op de verrichting van 
de dienst;
(c) de gevolgen voor de grondrechten, 
waaronder voor consumentenrechten, 
alsook het sociale effect van de 
algoritmen; alsmede
(d) of de door het zeer grote 
onlineplatform genomen maatregelen om 
de veerkracht van het algoritme te 
waarborgen passend zijn wat betreft het 
belang van het algoritme voor de 
verrichting van de dienst en de gevolgen 
ervan voor de in punt c) genoemde 
elementen.
3. Bij het uitvoeren van de 
beoordeling kan het zeer grote 
onlineplatform advies inwinnen bij 
relevante nationale overheidsinstanties, 
onderzoekers en niet-gouvernementele 
organisaties.
4. Na het uitvoeren van de in lid 2 
bedoelde beoordeling deelt het zeer grote 
onlineplatform zijn bevindingen mee aan 
de Commissie. De Commissie heeft het 
recht om te vragen om een aanvullende 
toelichting op de conclusie van de 
bevindingen, of wanneer de aanvullende 
informatie over de verstrekte bevindingen 
niet toereikend is, om relevante informatie 
over het betrokken algoritme in verband 
met de punten a), b), c) en d) van lid 2. 
Het zeer grote onlineplatform deelt die 
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aanvullende informatie mee binnen een 
termijn van twee weken na het 
desbetreffende verzoek van de Commissie.
5. Wanneer het zeer grote 
onlineplatform vaststelt dat het gebruikte 
algoritme niet voldoet aan lid 2, punt a) of 
d), neemt de aanbieder van het zeer grote 
onlineplatform passende en adequate 
corrigerende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het algoritme voldoet aan de 
criteria van lid 2.
6. Wanneer de Commissie op basis 
van de door het zeer grote onlineplatform 
verstrekte informatie vaststelt dat het 
algoritme dat door het zeer grote 
onlineplatform wordt gebruikt, niet 
voldoet aan lid 2, punt a), c) of d), en dat 
het zeer grote onlineplatform geen 
corrigerende maatregelen als bedoeld in 
lid 5 heeft genomen, geeft de Commissie 
een aanbeveling voor passende 
maatregelen die in deze verordening zijn 
vastgesteld om een einde te maken aan de 
inbreuk.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie ondersteunt en 
bevordert de ontwikkeling en uitvoering 
van sectornormen voor de bescherming en 
bevordering van de rechten van het kind 
en het recht op gendergelijkheid door 
relevante Europese en internationale 
normalisatie-instanties, waarvan de 
naleving na de vaststelling ervan ten 
minste met betrekking tot de volgende 
aspecten verplicht zal zijn:
(a) leeftijdsgarantie en 
leeftijdscontrole overeenkomstig 
artikel 13;
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(b) een beoordeling van de effecten op 
kinderen overeenkomstig artikel 13;
(c) op leeftijd afgestemde algemene 
voorwaarden die ook de gendergelijkheid 
bevorderen overeenkomstig artikel 12;
(d) op kinderen gericht ontwerp dat 
tevens de gendergelijkheid bevordert 
overeenkomstig artikel 13.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de raad 
stimuleren en vergemakkelijken het 
opstellen van gedragscodes op EU-niveau 
om bij te dragen tot de correcte toepassing 
van deze verordening, met name rekening 
houdend met de specifieke uitdagingen om 
diverse soorten illegale inhoud en 
systemische risico’s aan te pakken, met 
betrekking tot EU-recht, met name 
betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

1. De Commissie en de raad hebben 
het recht om het opstellen van 
gedragscodes op EU-niveau te initiëren en 
dit te vergemakkelijken om bij te dragen 
tot de correcte toepassing van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de specifieke uitdagingen om diverse 
soorten illegale inhoud en systemische 
risico’s aan te pakken, met betrekking tot 
EU-recht, met name betreffende 
mededinging en de bescherming van 
persoonsgegevens.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, kan 
de Commissie de betrokken zeer grote 
onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms en 
andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 

2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, 
verzoekt de Commissie, na overleg met de 
raad, de betrokken zeer grote 
onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms en 
andere aanbieders van 
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toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, verzoeken mee te 
werken aan de opstelling van 
gedragscodes, onder meer door 
toezeggingen op te stellen om specifieke 
risicobeperkende maatregelen te nemen, 
alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.

tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, waaronder 
organisaties die zich inzetten voor 
gendergelijkheid, deskundigen op het 
gebied van grondrechten en andere 
belanghebbenden, mee te werken aan de 
opstelling van gedragscodes, onder meer 
door toezeggingen op te stellen om 
specifieke risicobeperkende maatregelen te 
nemen, alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan. Betrouwbare flaggers 
en erkende onderzoekers kunnen de 
Commissie en de raad verzoeken 
gedragscodes in overweging te nemen op 
basis van de in artikel 13 bedoelde 
systemische-risicoverslagen en onderzoek 
te doen naar het effect van de 
maatregelen die door onlineplatforms zijn 
genomen om deze systemische risico’s te 
beperken.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Gedragscodes voor de bestrijding van 

onlinegeweld
1. De Commissie bevordert de 
ontwikkeling van gedragscodes voor de 
bestrijding van onlinegeweld op het 
niveau van de Unie door onlineplatforms 
en andere relevante dienstverleners, 
organisaties die slachtoffers van 
onlinegeweld vertegenwoordigen, 
maatschappelijke organisaties en 
rechtshandhavingsautoriteiten. Die 
gedragscodes dragen bij tot meer 
transparantie en bevatten 
rapportagevereisten met betrekking tot 
gevallen van onlinegeweld, met bijzondere 
aandacht voor gendergerelateerd geweld. 
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Ook versterken die gedragscodes de 
vereisten inzake de wijze waarop 
onlineplatforms en andere dienstverleners 
met deze gevallen omgaan.
2. De Commissie streeft ernaar dat 
met de in lid 1 bedoelde gedragscodes een 
doeltreffende overdracht van informatie 
wordt nagestreefd, met volledige 
eerbiediging van de rechten van alle 
betrokken partijen, en wordt verduidelijkt 
hoe onlineplatforms en andere relevante 
dienstverleners moeten omgaan met 
bijzonder gevoelige gevallen van illegale 
inhoud, zoals inhoud in verband met het 
onrechtmatig, zonder toestemming delen 
van privébeelden, in overeenstemming 
met het Unierecht en het nationale recht. 
De Commissie streeft ernaar te 
waarborgen dat in de gedragscodes ten 
minste het volgende wordt vermeld:
(a) de categorieën illegale inhoud in 
verband met onlinegeweld die door 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
moeten worden gebruikt in de in 
artikel 13 bedoelde gedetailleerde 
verslagen;
(b) de soorten illegale inhoud in 
verband met onlinegeweld, zoals inhoud 
met betrekking tot het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, die zeer grote 
onlineplatforms bij het uitvoeren van hun 
in artikel 26 bedoelde risicobeoordelingen 
als mogelijke systemische risico’s moeten 
beschouwen;
(c) de informatie die onlineplatforms 
en andere relevante dienstverleners aan 
rechtshandhavingsinstanties of 
gerechtelijke autoriteiten moeten 
verstrekken bij een vermoeden van een 
ernstig strafbaar feit in verband met 
onlinegeweld, zoals het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, overeenkomstig artikel 21;
(d) alle gestandaardiseerde informatie 
die in aanvulling op artikel 14, lid 4, moet 
worden verstrekt aan de persoon of 
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entiteit die een melding van de 
aanwezigheid van vermeende illegale 
inhoud in verband met onlinegeweld heeft 
gemaakt, zoals de contactgegevens van 
organisaties die slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld ondersteunen, 
en informatie over de wijze waarop 
slachtoffers toegang kunnen krijgen tot 
relevante openbare diensten, zoals 
psychologische ondersteuning.
3. De Commissie stimuleert de 
opstelling van de gedragscode binnen een 
jaar na de datum van toepassing van deze 
verordening en de toepassing ervan 
uiterlijk zes maanden na die datum.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vrijwaringsmaatregelen om 
eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de in het Handvest 
verankerde grondrechten, met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en non-discriminatie, aan te 
pakken;

(e) vrijwaringsmaatregelen om 
eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de in het Handvest 
verankerde grondrechten, met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, het recht op gelijkheid van 
vrouwen en mannen, non-discriminatie en 
de rechten van het kind, aan te pakken;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
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voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen.

voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen. Deze informatie wordt ook 
doorgegeven aan de coördinator voor 
digitale diensten of de raad die op grond 
van lid 1 de procedure heeft gestart.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad kan deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen, en kan 
samenwerken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de Unie, en in voorkomend geval met 
externe deskundigen. De raad maakt de 
resultaten van deze samenwerking 
openbaar.

5. De raad kan deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen, en kan 
samenwerken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de Unie, en waar nodig met externe 
deskundigen, op gebieden als gelijkheid, 
met name gendergelijkheid, en non-
discriminatie, onlinegeweld en online-
intimidatie, online stalking en 
onlinekindermisbruik. De raad maakt de 
resultaten van deze samenwerking 
openbaar.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De samenstelling van de raad is 
genderevenwichtig.

Amendement 88
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Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie die op eigen initiatief 
handelt, of de raad die op eigen initiatief of 
op verzoek van ten minste drie 
coördinatoren voor digitale diensten van 
vestiging handelt, kan, wanneer er redenen 
zijn om te vermoeden dat een zeer groot 
onlineplatform een van deze bepalingen 
heeft geschonden, de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging aanbevelen 
om de vermoedelijke inbreuk te 
onderzoeken met het oog op het nemen van 
een dergelijk besluit door die coördinator 
voor digitale diensten binnen een redelijke 
termijn.

De Commissie die op eigen initiatief 
handelt, of de raad die op eigen initiatief of 
op verzoek van ten minste drie 
coördinatoren voor digitale diensten van 
vestiging handelt, beveelt, wanneer er 
redenen zijn om te vermoeden dat een zeer 
groot onlineplatform een van deze 
bepalingen heeft geschonden, de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging aan om de vermoedelijke inbreuk 
te onderzoeken met het oog op het nemen 
van een dergelijk besluit door die 
coördinator voor digitale diensten zonder 
onnodige vertraging en in ieder geval 
binnen twee maanden.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, een 
procedure inleiden met het oog op de 
mogelijke vaststelling van besluiten op 
grond van de artikelen 58 en 59 met 
betrekking tot het relevante gedrag van het 
zeer grote onlineplatform dat:

1. De Commissie leidt, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, een 
procedure in met het oog op de mogelijke 
vaststelling van besluiten op grond van de 
artikelen 58 en 59 met betrekking tot het 
relevante gedrag van het zeer grote 
onlineplatform dat:

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie besluit een 
procedure overeenkomstig lid 1 in te 
leiden, stelt zij alle coördinatoren voor 

Wanneer de Commissie een procedure 
overeenkomstig lid 1 inleidt, stelt zij alle 
coördinatoren voor digitale diensten, de 
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digitale diensten, de raad en het betrokken 
zeer grote onlineplatform daarvan in 
kennis.

raad en het betrokken zeer grote 
onlineplatform daarvan in kennis.
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