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Ändringsförslag 1
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ba. Direktivet om elektronisk handel1a 
är den rättsliga ram för onlinetjänster på 
den inre marknaden som reglerar 
innehållshantering. Översynen av 
direktivet om elektronisk handel kan få 
till följd att denna ram splittras, och detta 
bör undvikas.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 2
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Direktiven (EU) 2019/7701 och 
(EU) 2019/7712 om vissa aspekter på avtal 
om tillhandahållande av digitalt innehåll 
och digitala tjänster och avtal om 
försäljning av varor antogs först nyligen.

C. Översynen av direktiv 
2005/29/EG1a genom direktiv (EU) 
2019/21611b samt direktiven (EU) 
2019/7701 och (EU) 2019/7712 om vissa 
aspekter på avtal om tillhandahållande av 
digitalt innehåll och digitala tjänster och 
avtal om försäljning av varor antogs först 
nyligen.

__________________ __________________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 

1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 
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2019 om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 
1).

2019 om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 
1).
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 
av näringsidkare gentemot konsumenter 
på den inre marknaden och om ändring 
av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv 
om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 
149, 11.6.2005, s. 22).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 
2011/83/EU vad gäller bättre 
upprätthållande och modernisering av 
unionens konsumentskyddsregler (EUT L 
328, 18.12.2019, s. 7).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om 
vissa aspekter på avtal om försäljning av 
varor, om ändring av förordning (EU) 
2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt 
om upphävande av direktiv 1999/44/EG 
(EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om 
vissa aspekter på avtal om försäljning av 
varor, om ändring av förordning (EU) 
2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt 
om upphävande av direktiv 1999/44/EG 
(EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).

Or. en

Ändringsförslag 3
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Värdplattformar avlägsnar 
innehåll både på eget initiativ och på 
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begäran av behöriga myndigheter, och de 
behöriga myndigheterna vidtar också 
direkta åtgärder för blockering av 
innehåll, utan undantag med krav på 
klara rättsliga grunder.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. Förordning (EU) 2017/23941a 
spelar en avgörande roll för att förbättra 
samarbetet mellan nationella myndigheter 
på konsumentskyddsområdet.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/2394 av den 12 
december 2017 om samarbete mellan de 
nationella myndigheter som har 
tillsynsansvar för 
konsumentskyddslagstiftningen och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 5
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Skäl Ca (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ca. I samband med covid-19-utbrottet 
välkomnade kommissionen 
plattformarnas positiva hållning efter att 



PE650.618v01-00 6/62 AM\1204049SV.docx

SV

ha översänt skrivelser till dem den 23 
mars 2020.

Or. en

Ändringsförslag 6
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Skäl Cb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cb. Vissa leverantörer av 
onlinetjänster (livsmedelsleveranser, 
tjänster avseende körningar, 
onlinebutiker osv.) kräver betydande 
fysiskt arbete för att tillhandahålla sina 
tjänster, men många anlitar inte formellt 
de personer som utför detta arbete, oavsett 
vilken beroendeställning personerna har 
hos leverantören av onlinetjänster, vilket 
potentiellt ger upphov till osäkra 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Skäl Cb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cb. I förordning (EU) 2016/6791a 
fastställs reglerna för behandling av 
personuppgifter och skydd av 
personuppgifter.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 



AM\1204049SV.docx 7/62 PE650.618v01-00

SV

avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 8
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Skäl Cb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cb. Endast relevanta data, statistiska 
uppgifter, analyser och vederbörliga 
efterlevnadskontroller skulle kunna visa 
på behovet av ytterligare åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Skäl Cc (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Cc. Direktiv 2002/58/EC1a säkerställer 
att all kommunikation via allmänna 
kommunikationsnät sker med en hög nivå 
av uppgifts- och integritetsskydd.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
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(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ändringsförslag 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 
varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa konsumentlagstiftningen 
på EU-nivå och nationell nivå, utan även 
proaktivt eftersträva ett införande av 
metoder för att snabbt reagera på krisen på 
marknaden.

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
bättre skydda konsumenterna genom att 
tillhandahålla tillförlitlig och transparent 
information om otillbörliga metoder, 
såsom vilseledande påståenden och 
bedrägerier för produkter med hög 
efterfrågan. Parlamentet uppmanar alla 
plattformar att samarbeta med 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i nätverket för 
konsumentskyddssamarbete och 
medlemmarna bland de europeiska 
konsumentcentrumen för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 
varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa konsumentlagstiftningen 
på EU-nivå och nationell nivå, utan även 
proaktivt eftersträva ett införande av 
metoder för att snabbt reagera på krisen på 
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marknaden.

__________________ __________________
3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Ändringsförslag 11
Alex Agius Saliba

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 
varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa 

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att vidta 
lagstiftningsåtgärder i fråga om 
utsläppande på marknaden och/eller 
försäljning av varor och tjänster med 
felaktigt, vilseledande eller på annat sätt 
skadligt innehåll för konsumenterna.



PE650.618v01-00 10/62 AM\1204049SV.docx

SV

konsumentlagstiftningen på EU-nivå och 
nationell nivå, utan även proaktivt 
eftersträva ett införande av metoder för 
att snabbt reagera på krisen på 
marknaden.
__________________ __________________
3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Ändringsförslag 12
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 

1. Europaparlamentet noterar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
de behöriga myndigheterna att bättre 
identifiera olagliga metoder i stället för att 
fastställa allmänna beskrivningar i syfte 
att påskynda arbetet med att motverka 
utsläppande på marknaden och/eller 
försäljning av varor och tjänster med 
felaktigt, vilseledande eller på annat sätt 
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varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa konsumentlagstiftningen 
på EU-nivå och nationell nivå, utan även 
proaktivt eftersträva ett införande av 
metoder för att snabbt reagera på krisen på 
marknaden.

skadligt innehåll för konsumenterna. 
Parlamentet anser att man genom den 
pågående granskningen av 
konsumentlagstiftningen på EU-nivå och 
nationell nivå bör införa metoder för att 
snabbt reagera på krisen på marknaden.

__________________ __________________
3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Ändringsförslag 13
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 
samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
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kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 
varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa 
konsumentlagstiftningen på EU-nivå och 
nationell nivå, utan även proaktivt 
eftersträva ett införande av metoder för att 
snabbt reagera på krisen på marknaden.

kommissionen att vidta 
lagstiftningsåtgärder i fråga om 
utsläppande på marknaden och/eller 
försäljning av varor och tjänster med 
felaktigt, vilseledande eller på annat sätt 
skadligt innehåll för konsumenterna. 
Parlamentet anser att kommissionen 
proaktivt bör eftersträva ett införande av 
metoder för att snabbt reagera på krisen på 
marknaden.

__________________ __________________
3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Ändringsförslag 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar den 
gemensamma ståndpunkt om covid-193 
som utfärdats av kommissionen och 
medlemsstaternas myndigheter för 
konsumentskyddssamarbete om de 
bedrägerier och otillbörliga metoder som 
det rapporterats om under senare tid i 
samband med covid-19-utbrottet. 
Parlamentet uppmanar alla plattformar att 

(Berör inte den svenska versionen.)
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samarbeta med kommissionen och de 
behöriga myndigheterna för att bättre 
identifiera olagliga metoder och sätta stopp 
för bedrägerier, och uppmanar 
kommissionen att fortlöpande se över de 
gemensamma riktlinjerna för utsläppande 
på marknaden och/eller försäljning av 
varor och tjänster med felaktigt, 
vilseledande eller på annat sätt skadligt 
innehåll för konsumenterna. Parlamentet 
anser att sådana riktlinjer bör syfta till att 
inte bara tillämpa konsumentlagstiftningen 
på EU-nivå och nationell nivå, utan även 
proaktivt eftersträva ett införande av 
metoder för att snabbt reagera på krisen på 
marknaden.

__________________
3 Europeiska kommissionen/nätverket för 
konsumentskyddssamarbete, den 
gemensamma ståndpunkten från 
myndigheterna för 
konsumentskyddssamarbete om att sätta 
stopp för bedrägerier och bekämpa 
otillbörliga metoder på onlineplattformar i 
samband med covid-19-utbrottet i EU 
(Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in 
the context of the Coronavirus outbreak in 
the EU).

Or. en

Ändringsförslag 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Med avseende på den 
kommersiella verksamhet som bedrivs på 
e-marknadsplatser betonar 
Europaparlamentet att självreglering har 
visat sig vara en otillräcklig åtgärd, och 
kommissionen uppmanas därför att införa 
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omfattande skyddsåtgärder och 
skyldigheter avseende produktsäkerhet 
och konsumentskydd för kommersiell 
verksamhet på e-marknadsplatser, åtföljt 
av en skräddarsydd ansvarsordning med 
adekvata mekanismer för 
efterlevnadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 16
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa lagstiftning om 
anmälning och åtgärder för att 
åstadkomma skyndsammare och 
effektivare avlägsnande av olagligt 
innehåll. Parlamentet betonar att 
förfarandena för anmälning och åtgärder 
måste ge användarna rätt att bestrida 
beslut om att tillmötesgå begäranden om 
avlägsnande, liksom beslut om avslag på 
sådana begäranden, i syfte att 
upprätthålla rätten till ett effektivt 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 17
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtagits av plattformarna i 
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samband med covid-19 och som proaktivt 
bidrar till att avlista vilseledande 
annonser och ”mirakelprodukter” 
åtföljda av ogrundade hälsopåståenden 
samt förstärka den automatiska och 
mänskliga övervakningen av innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om 
att förhandskontroller och 
uppladdningsfiltrering av innehåll, i 
enlighet med direktiv (EU) 2018/18081a 
(direktivet om audiovisuella 
medietjänster), inte står i 
överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 
2000/31/EG. Parlamentet understryker 
därför att den framtida rättsakten om 
digitala tjänster bör förbjuda införande av 
obligatorisk teknik för automatisk 
kontroll av innehåll hos 
värdtjänstleverantörer och andra 
mellanhandstjänster.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 
om ändring av direktiv 2010/13/EU om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande 
av audiovisuella medietjänster (direktivet 
om audiovisuella medietjänster), mot 
bakgrund av ändrade 
marknadsförhållanden (EUT L 303, 
28.11.2018, s. 69).

Or. en
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Ändringsförslag 19
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att analysera effekten av de 
självregleringsåtgärder som införts av 
plattformar i fråga om vilseledande 
reklam.

Or. en

Ändringsförslag 20
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka konsumenternas 
rättigheter i den kommande rättsakten om 
digitala tjänster genom att införa 
skyddsåtgärder för att förhindra 
kränkningar av användarnas 
grundläggande rättigheter, vilket saknas i 
direktiv 2000/31/EG. Parlamentet 
konstaterar att dessa skyddsåtgärder 
åtminstone bör omfatta interna och 
externa tvistlösningsmekanismer samt en 
tydligt angiven möjlighet till rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Marcel Kolaja
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att skapa transparens i 
avlägsnandet av innehåll. I syfte att 
uppnå kontroll av reglernas efterlevnad 
understryker Europaparlamentet att 
kravet på att offentliggöra regelbundna 
transparensrapporter bör vara 
obligatoriskt, och bör omfatta antalet 
anmälningar, typen av enheter som 
anmält innehåll, typen av innehåll som 
klagomålen gäller, mellanhändernas 
svarstid och antalet bestridanden.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1e. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna – för att verifiera sådana 
transparensrapporter och efterlevnaden 
av gällande rättsliga skyldigheter, och i 
enlighet med Europarådets 
rekommendation CM/Rec (2018)2 – 
regelbundet och öppet bör tillgängliggöra 
omfattande information om antal, typ och 
rättslig grund i samband med begäranden 
om innehållsbegränsningar eller 
utlämnade av personuppgifter som de har 
riktat till mellanhänder, inklusive sådana 
som grundar sig på internationella avtal 
om ömsesidig rättslig hjälp, och om de 
åtgärder som vidtagits till följd av 



PE650.618v01-00 18/62 AM\1204049SV.docx

SV

begärandena i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 23
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett 
tredjeland anser parlamentet att de bör 
utse en rättslig företrädare som är 
etablerad i unionen och som kan hållas 
ansvarig för reklaminnehållet, i syfte att 
göra det möjligt för konsumenter att få sin 
sak prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar.

Or. sv

Ändringsförslag 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 

2. Europaparlamentet anser att det 
behövs ytterligare vägledning i fråga om 
god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar när det gäller onlinereklam. 
Parlamentet anser att det behövs nya 
åtgärder för upprättande av en ny ram för 
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mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

förbindelserna mellan plattformar och 
konsumenter vad avser 
transparensbestämmelser i fråga om 
reklam, digital puffning och 
förmånsbehandling. Parlamentet anser 
att betalda annonser och betald placering 
i rangordningar av sökresultat bör anges 
på ett klart, koncist och begripligt sätt. 
Parlamentet föreslår att plattformar bör 
ange källan i samband med betalda 
annonser, särskilt sådana som är av 
politisk karaktär. Parlamentet påpekar att 
riktad reklam måste regleras striktare, till 
förmån för mindre inkräktande former av 
reklam, och att man i rättsakten om 
digitala tjänster bör fastställa tydliga 
gränser för villkoren för ackumulering av 
data i detta syfte, för att bättre skydda 
konsumenterna. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

Or. en

Ändringsförslag 25
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en 
rättslig företrädare som är etablerad i 

2. Europaparlamentet uppmuntrar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och välkomnar ytterligare 
klargöranden och vägledning i fråga om 
god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. Om relevanta uppgifter visar 
på en betydande klyfta mellan 
unionsbaserade och tredjelandsbaserade 
plattformar med avseende på vilseledande 
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unionen och som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

reklam och efterlevnadskontroller, anser 
parlamentet att det är rimligt att överväga 
ytterligare alternativ för att stärka 
efterlevnaden av befintliga lagar, 
inklusive en skyldighet för annonsörer och 
mellanhänder som är etablerade i ett 
tredjeland att utse en rättslig företrädare 
som är etablerad i unionen och som kan 
hållas ansvarig för reklaminnehållet, i syfte 
att göra det möjligt för konsumenter att få 
sin sak prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet vill att 
man tar hänsyn till frågan huruvida 
motsvarande skyldigheter som antagits av 
tredjeländer som svar på de nya 
unionsreglerna inte skulle komma att 
hindra unionsbaserade företags 
tillhandahållande av tjänster i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett 
tredjeland anser parlamentet att de bör 
utse en rättslig företrädare som är 
etablerad i unionen och som kan hållas 
ansvarig för reklaminnehållet, i syfte att 
göra det möjligt för konsumenter att få sin 
sak prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden i fråga om det sätt 
på vilket onlinreklamens ekosystem 
fungerar, i syfte att fastställa god yrkessed 
och skyldigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 27
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och 
lagstiftningsåtgärder i fråga om god 
yrkessed och för att fastställa skyldigheter 
för plattformar, inklusive skyldigheten att 
upplysa om vem som direkt eller indirekt 
betalar för reklamen och vem som genom 
betalning har fått en bättre placering i en 
rankning av sökresultat. När annonsörer 
och mellanhänder är etablerade i ett 
tredjeland anser parlamentet att de bör utse 
en rättslig företrädare som är etablerad i 
unionen och som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

Or. it

Ändringsförslag 28
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 

2. Europaparlamentet erkänner 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam men understryker att det 
behövs ytterligare klargöranden och 
vägledning i fråga om god yrkessed och 
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plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

skyldigheter för plattformar. När 
annonsörer och mellanhänder är etablerade 
i ett tredjeland anser parlamentet att de bör 
utse en rättslig företrädare som är etablerad 
i unionen och som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet begär att 
förteckningen över rättsliga företrädare 
ska offentliggöras och vara lätt att 
identifiera på plattformarnas webbplatser.

Or. it

Ändringsförslag 29
Miroslav Radačovský

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som har fullständig befogenhet att 
representera dem i fråga om 
reklaminnehållet och som kan hållas 
ansvarig och bli föremål för påföljder för 
konsekvenserna av åsidosättandet av 
rättsakten, i syfte att göra det möjligt för 
konsumenter att få sin sak prövad i 
händelse av felaktig eller vilseledande 
reklam.

Or. sk
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Ändringsförslag 30
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen och 
ansvarsskyldigheten i samband med 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att till exempel 
göra det möjligt för konsumenter att få sin 
sak prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

Or. en

Ändringsförslag 31
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
reklammellanhänder är etablerade i ett 
tredjeland anser parlamentet att de bör utse 
en rättslig företrädare som är etablerad i 
unionen och som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
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vilseledande reklam. vilseledande reklam.

Or. en

Ändringsförslag 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När annonsörer och 
mellanhänder är etablerade i ett tredjeland 
anser parlamentet att de bör utse en rättslig 
företrädare som är etablerad i unionen och 
som kan hållas ansvarig för 
reklaminnehållet, i syfte att göra det 
möjligt för konsumenter att få sin sak 
prövad i händelse av felaktig eller 
vilseledande reklam.

2. Europaparlamentet välkomnar 
insatserna för att öka insynen i 
onlinereklam och anser att det behövs 
ytterligare klargöranden och vägledning i 
fråga om god yrkessed och skyldigheter för 
plattformar. När mellanhänder är 
etablerade i ett tredjeland anser parlamentet 
att de bör utse en rättslig företrädare som är 
etablerad i unionen och som kan hållas 
ansvarig för produkter som de säljer, i 
syfte att göra det möjligt för konsumenter 
att få sin sak prövad i händelse av felaktig 
eller vilseledande reklam.

Or. en

Ändringsförslag 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att 
plattformarna på sina webbplatser måste 
ha ett sätt för konsumenterna att enkelt 
lämna in klagomål mot felaktig eller 
vilseledande reklam från tredje parter på 
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dessa plattformar.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet anser att 
förteckningen över rättsliga företrädare 
som är etablerade i unionen och som kan 
hållas ansvariga för reklaminnehållet 
måste vara lättillgänglig på 
plattformarnas webbplatser.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, 
för att se till att de inte drar nytta av 
felaktig eller vilseledande reklam, till 
exempel marknadsföring av innehåll från 
influerare som inte anges som sponsrat. 

3. Europaparlamentet anser att 
plattformarna tydligt bör markera all 
sponsrad reklam på ett sätt som är synligt 
för alla konsumenter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att klargöra vilka 
sanktioner eller andra begränsningar som 
dessa reklammellanhänder och 
motsvarande plattformar bör bli föremål 
för om de medvetet godtar felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar bör vidta åtgärder för att 
se till att de inte drar nytta av felaktig eller 
vilseledande reklam som visas på deras 
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Parlamentet understryker att reklam för 
kommersiella produkter och tjänster och 
reklam av politisk eller annan karaktär 
skiljer sig åt i form och funktion och därför 
bör omfattas av olika riktlinjer och regler.

webbplatser, till exempel marknadsföring 
av innehåll från influerare som inte anges 
som sponsrat. Parlamentet understryker 
att transparenskraven bör inbegripa 
skyldigheten att lämna uppgifter om vem 
som betalar för reklamen, inbegripet både 
direkta och indirekta betalningar och 
andra bidrag som tjänsteleverantörerna 
mottar, samt att skydda konsumenterna 
mot icke begärda meddelanden online. 
Parlamentet understryker att reklam för 
kommersiella produkter och tjänster och 
reklam av politisk eller annan karaktär 
skiljer sig åt i form och funktion och därför 
bör omfattas av olika riktlinjer och regler.

Or. en

Ändringsförslag 36
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 
att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra och 
offentliggöra vilka sanktioner eller andra 
begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar är föremål för i enlighet med 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning, närmare bestämt direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden, 
ändrat genom direktiv (EU) 2019/2161 
och direktiv 2006/114/EG om vilseledande 
och jämförande reklam, om de medvetet 
godtar felaktig eller vilseledande reklam. 
Parlamentet erkänner att det är svårt för 
plattformarna att upptäcka vilseledande 
reklam och anser att onlineplattformar bör 
uppmuntras att aktivt övervaka och 
avlägsna vilseledande reklam som visas på 
deras webbplatser, för att se till att de inte 
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drar nytta av felaktig eller vilseledande 
reklam, till exempel marknadsföring av 
innehåll från influerare som inte anges som 
sponsrat. Parlamentet påminner dock om 
att detta bör ske i linje med principen om 
att undvika allmän övervakning. 
Parlamentet understryker att reklam för 
kommersiella produkter och tjänster och 
reklam av politisk eller annan karaktär 
skiljer sig åt i form och funktion och därför 
bör omfattas av olika riktlinjer och regler.

Or. en

Ändringsförslag 37
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, 
för att se till att de inte drar nytta av 
felaktig eller vilseledande reklam, till 
exempel marknadsföring av innehåll från 
influerare som inte anges som sponsrat. 
Parlamentet understryker att reklam för 
kommersiella produkter och tjänster och 
reklam av politisk eller annan karaktär 
skiljer sig åt i form och funktion och därför 
bör omfattas av olika riktlinjer och regler.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som 
reklammellanhänder bör bli föremål för om 
de medvetet godtar felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster, reklam av politisk 
karaktär och meddelanden av allmänt 
intresse skiljer sig åt i form och funktion 
och därför bör omfattas av olika riktlinjer 
och regler.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 
att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser och 
förekomsten av falska recensioner, för att 
se till att de inte drar nytta av felaktig eller 
vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
anser att plattformarna även bör skydda 
konsumenterna från icke begärda 
kommersiella meddelanden. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

Or. it

Ändringsförslag 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
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medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, 
för att se till att de inte drar nytta av 
felaktig eller vilseledande reklam, till 
exempel marknadsföring av innehåll från 
influerare som inte anges som sponsrat. 
Parlamentet understryker att reklam för 
kommersiella produkter och tjänster och 
reklam av politisk eller annan karaktär 
skiljer sig åt i form och funktion och därför 
bör omfattas av olika riktlinjer och regler.

medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet betonar vikten av 
samsyn kring vad som utgör felaktig eller 
vilseledande reklam. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

Or. en

Ändringsförslag 40
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 
att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar genom frivilliga 
åtgärder bör övervaka den reklam som 
visas på deras webbplatser, för att se till att 
de inte drar nytta av felaktig eller 
vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 
att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 
att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika regler, som samtidigt 
kompletterar varandra.

Or. en

Ändringsförslag 42
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
medvetet godtar felaktig eller vilseledande 
reklam. Parlamentet anser att 
onlineplattformar aktivt bör övervaka den 
reklam som visas på deras webbplatser, för 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka sanktioner 
eller andra begränsningar som dessa 
reklammellanhänder och motsvarande 
plattformar bör bli föremål för om de 
godtar felaktig eller vilseledande reklam. 
Parlamentet anser att onlineplattformar 
aktivt bör övervaka den reklam som visas 
på deras webbplatser, för att se till att de 



AM\1204049SV.docx 31/62 PE650.618v01-00

SV

att se till att de inte drar nytta av felaktig 
eller vilseledande reklam, till exempel 
marknadsföring av innehåll från influerare 
som inte anges som sponsrat. Parlamentet 
understryker att reklam för kommersiella 
produkter och tjänster och reklam av 
politisk eller annan karaktär skiljer sig åt i 
form och funktion och därför bör omfattas 
av olika riktlinjer och regler.

inte drar nytta av felaktig eller vilseledande 
reklam, till exempel marknadsföring av 
innehåll från influerare som inte anges som 
sponsrat. Parlamentet understryker att 
reklam för kommersiella produkter och 
tjänster och reklam av politisk eller annan 
karaktär skiljer sig åt i form och funktion 
och därför bör omfattas av olika riktlinjer 
och regler.

Or. it

Ändringsförslag 43
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker 
att videodelningsplattformar och sociala 
medier har kapaciteten att öka 
förekomsten av olagligt innehåll. 
Parlamentet uppmanar företagen att göra 
algoritmerna för rekommendationer 
transparenta, för att ge konsumenter och 
forskare insyn i dessa processer, i 
synnerhet när det gäller de data som 
används, algoritmens syfte, 
personanpassning, dess resultat och 
potentiella faror, samtidigt som 
principerna om förklarbarhet, rättvisa och 
ansvar respekteras. Parlamentet 
framhåller behovet av att garantera och 
på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja 
rekommenderade och personligt 
anpassade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
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Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller 
behovet av att stärka konsekvensen i de 
gällande skyldigheter som anges i 
direktivet om elektronisk handel och 
direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder med avseende på 
transparens i kommersiella meddelanden 
och digital reklam.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att den 
bristfälliga insynen i användningen av 
”chatbottar” kan orsaka svårigheter för 
vissa kategorier av särskilt utsatta 
personer.

Or. it

Ändringsförslag 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet framhåller att 
transparens i algoritmerna är av stor 
betydelse för konsumentskyddet, närmare 
bestämt genom säkerställande av 
förklarbarhet och granskningsmöjligheter 
inom ramen för automatiserat 
beslutsfattande med avseende på både 
reklam och innehållsmoderering.

Or. en

Ändringsförslag 47
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ett krav på att 
webbplatser och konton på sociala medier 
klart och entydigt ska ange huruvida 
användaren interagerar med algoritmer 
för artificiell intelligens som simulerar en 
mänsklig konversation.

Or. it

Ändringsförslag 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med de ökande 
skillnaderna och splittringen i 
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medlemsstaternas nationella 
bestämmelser och att föreslå konkreta 
lagstiftningsåtgärder, inbegripet en 
mekanism för anmälning och åtgärder 
som kan göra det möjligt för användarna 
att underrätta mellanhänder på nätet om 
förekomsten av potentiellt olagliga 
innehåll eller beteenden på nätet. 
Parlamentet anser att sådana åtgärder 
skulle garantera en hög skyddsnivå för 
användarna och konsumenterna och 
samtidigt främja konsumenternas 
förtroende för den digitala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att bedöma 
kravet på att influerare i början av sina 
inlägg ska ange – på ett klart, begripligt 
och synligt sätt – om de fått betalt, direkt 
eller indirekt, eller om de har mottagit 
produkter kostnadsfritt eller till nedsatt 
pris för inlägget.

Or. it

Ändringsförslag 50
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja teknik som 
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skyddar användarnas privatliv i reklam, 
och att särskilt uppmärksamma de mest 
utsatta grupperna.

Or. it

Ändringsförslag 51
Alex Agius Saliba

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för slutanvändaren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna – när licensavtalen 
för slutanvändaren tillåter användarna att 
välja bort klausuler – kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning.

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta vägar 
för att göra dessa mer rättvisa och 
säkerställa överensstämmelse med 
unionsrätten, i syfte att på ett enklare sätt 
möjliggöra ett större engagemang från 
konsumenternas sida. Parlamentet anser 
att begränsningar av användningen av 
digitalt innehåll och digitala tjänster som 
införs genom avtalsfriheten mellan 
rättsinnehavare och tjänsteleverantörer 
bör förbjudas eftersom de inte motsvarar 
konsumenternas skäliga förväntningar, 
som skyddas enligt direktiv (EU) 2019/770 
om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster. Parlamentet konstaterar 
att användarna i många fall godkänner 
licensavtalen för slutanvändaren utan att 
läsa dem. Parlamentet konstaterar vidare 
att plattformarna, när licensavtalen för 
slutanvändaren tillåter användarna att välja 
bort klausuler, kan kräva att användarna 
gör detta vid varje användning.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för slutanvändaren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna – när licensavtalen 
för slutanvändaren tillåter användarna att 
välja bort klausuler – kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning.

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta vägar 
för att säkerställa överensstämmelse med 
unionsrätten, i syfte att på ett enklare sätt 
möjliggöra ett större engagemang från 
konsumenternas sida. Parlamentet anser 
att begränsningar av användningen av 
digitalt innehåll och digitala tjänster som 
införs genom avtalsfriheten mellan 
rättsinnehavare och tjänsteleverantörer 
bör förbjudas eftersom de inte motsvarar 
konsumenternas skäliga förväntningar, 
som skyddas enligt direktiv (EU) 2019/770 
om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och 
digitala tjänster. Parlamentet konstaterar 
att användarna i många fall godkänner 
licensavtalen för slutanvändaren utan att 
läsa dem. Parlamentet konstaterar vidare 
att plattformarna, när licensavtalen för 
slutanvändaren tillåter användarna att välja 
bort klausuler, kan kräva att användarna 
gör detta vid varje användning.

Or. en

Ändringsförslag 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för slutanvändaren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna – när licensavtalen 
för slutanvändaren tillåter användarna att 
välja bort klausuler – kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning.

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler, i syfte att i högre 
grad få till stånd informerat samtycke. 
Parlamentet konstaterar att användarna i 
många fall godkänner licensavtalen för 
slutanvändaren utan att läsa dem. 
Parlamentet konstaterar vidare att 
plattformarna, när licensavtalen för 
slutanvändaren tillåter användarna att välja 
bort klausuler, kan kräva att användarna 
gör detta vid varje användning. 
Parlamentet konstaterar att majoriteten 
av licensavtalen för slutanvändaren utan 
förvarning till konsumenterna kan ändras 
ensidigt av plattformarna, med mycket 
negativa konsekvenser för 
konsumentskyddet, och efterlyser därför 
ett bättre konsumentskydd genom 
ändamålsenliga åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
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gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för 
slutanvändaren utan att läsa dem. 
Parlamentet konstaterar vidare att 
plattformarna – när licensavtalen för 
slutanvändaren tillåter användarna att välja 
bort klausuler – kan kräva att användarna 
gör detta vid varje användning.

gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att konsumenterna hittills inte 
haft något annat val än att godkänna 
villkoren för licensavtalen för 
slutanvändaren. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna, när licensavtalen 
för slutanvändaren tillåter användarna att 
välja bort klausuler, kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa riktlinjer för plattformar om hur 
man på ett bättre sätt informerar 
konsumenterna om villkoren för 
licensavtalen för slutanvändaren, till 
exempel genom ett popupmeddelande med 
viktig information i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 55
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för slutanvändaren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna – när 
licensavtalen för slutanvändaren tillåter 
användarna att välja bort klausuler – kan 
kräva att användarna gör detta vid varje 
användning.

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och avtal om de allmänna 
villkoren och att försöka hitta enklare sätt 
att möjliggöra ett större engagemang från 
konsumenternas sida, även när det gäller 
valet av klausuler. Parlamentet konstaterar 
att användarna i många fall godkänner 
licensavtalen för slutanvändaren och 
avtalen om de allmänna villkoren utan att 
läsa dem. Parlamentet konstaterar vidare 
att tjänsteleverantörerna, när licensavtalen 
för slutanvändaren och avtalen om de 
allmänna villkoren tillåter användarna att 
välja bort klausuler, kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning, 
i många fall i ond tro, i 



AM\1204049SV.docx 39/62 PE650.618v01-00

SV

acceptansfrämjande syfte.

Or. en

Ändringsförslag 56
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra ett större engagemang 
från konsumenternas sida, även när det 
gäller valet av klausuler. Parlamentet 
konstaterar att användarna i många fall 
godkänner licensavtalen för slutanvändaren 
utan att läsa dem. Parlamentet konstaterar 
vidare att plattformarna – när licensavtalen 
för slutanvändaren tillåter användarna att 
välja bort klausuler – kan kräva att 
användarna gör detta vid varje användning.

4. Med tidigare insatser i åtanke 
uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att ytterligare se över 
praxisen med licensavtal för 
slutanvändaren och att försöka hitta enklare 
sätt att möjliggöra engagemang från 
konsumenternas sida, även när det gäller 
valet av klausuler. Parlamentet konstaterar 
att användarna i många fall godkänner 
licensavtalen för slutanvändaren utan att 
läsa dem. Parlamentet konstaterar vidare 
att plattformarna, när licensavtalen för 
slutanvändaren tillåter användarna att välja 
bort klausuler, kan kräva att användarna 
gör detta vid varje användning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att en 
sammanfattning av avtal om de allmänna 
villkoren och licensavtal för 
slutanvändaren som är skriven på ett 
enkelt och tydligt språk och inbegriper 
möjligheten att lätt välja bort frivilliga 
klausuler bör visas i början av varje 
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sådant avtal. Parlamentet anser att 
kommissionen bör utarbeta en mall för 
sammanfattningar av avtal om de 
allmänna villkoren och licensavtal för 
slutanvändaren.

Or. en

Ändringsförslag 58
Alex Agius Saliba

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera, samtidigt 
som en hög dataskydds- och 
datasäkerhetsnivå säkerställs. 
Parlamentet rekommenderar att varje typ 
av dataåtkomståtgärd bör införas endast 
för att åtgärda marknadsmisslyckanden 
och dessutom bör vara förenlig med den 
allmänna dataskyddsförordningen, ge 
konsumenterna rätt att invända mot 
datadelning, tillhandahålla 
konsumenterna tekniska lösningar för att 
hjälpa dem att kontrollera och hantera 
flödet av personlig information samt ge 
dem prövningsmöjligheter. Kommissionen 
uppmanas att säkerställa att konsumenterna 
fortfarande kan använda en ansluten enhet 
för alla dess primära funktioner även om de 
drar tillbaka sitt samtycke till att dela icke-
operativa data med tillverkaren av enheten 
eller tredje part.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera, samtidigt 
som en hög dataskydds- och 
datasäkerhetsnivå säkerställs. 
Parlamentet rekommenderar att varje typ 
av dataåtkomståtgärd bör införas endast 
för att åtgärda marknadsmisslyckanden 
och dessutom bör vara förenlig med den 
allmänna dataskyddsförordningen, ge 
konsumenterna rätt att invända mot 
datadelning, tillhandahålla 
konsumenterna tekniska lösningar för att 
hjälpa dem att kontrollera och hantera 
flödet av personlig information samt ge 
dem prövningsmöjligheter. Kommissionen 
uppmanas att säkerställa att konsumenterna 
fortfarande kan använda en ansluten enhet 
för alla dess primära funktioner även om de 
drar tillbaka sitt samtycke till att dela icke-
operativa data med tillverkaren av enheten 
eller tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 60
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
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omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

omständigheter bör möjliggöra delning av 
uppgifterna i fråga med tredje part först 
efter användarens samtycke. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part. Parlamentet efterlyser utveckling av 
mekanismer för efterlevnadskontroll vilka 
inbegriper övervakning av 
konsumenternas rätt till informerat 
samtycke och valfrihet i samband med att 
de lämnar in uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 61
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
och att slutanvändaren – när delning är 
nödvändig för att tjänsterna ska fungera – 
omedelbart bör bli vederbörligen 
informerad på ett klart och tydligt sätt. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

Or. it
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Ändringsförslag 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

5. Europaparlamentet understryker att 
konsumenterna, inom ramen för 
licensavtalen för slutanvändaren, bör 
kunna samtycka till delning av vissa eller 
samtliga av sina uppgifter med tredje part, 
såvida det inte finns rättsliga grunder för 
laglig delning. Kommissionen uppmanas 
att säkerställa att konsumenterna 
fortfarande kan använda en ansluten enhet 
för alla dess primära funktioner även om de 
inte gett, respektive drar tillbaka, sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

Or. en

Ändringsförslag 63
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa, 
om rimligt, att konsumenterna fortfarande 
kan använda en ansluten enhet för alla dess 
primära funktioner även om de drar 
tillbaka sitt samtycke till att dela icke-
operativa data med tillverkaren av enheten 
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part. eller tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 64
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren och 
avtalen om de allmänna villkoren under 
alla omständigheter bör göra det frivilligt 
att dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

Or. en

Ändringsförslag 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 

5. Europaparlamentet understryker att 
licensavtalen för slutanvändaren under alla 
omständigheter bör göra det frivilligt att 
dela uppgifterna i fråga med tredje part, 
såvida det inte är av avgörande betydelse 
för att tjänsterna ska fungera. 
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Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part.

Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
konsumenterna fortfarande kan använda en 
ansluten enhet för alla dess primära 
funktioner även om de drar tillbaka sitt 
samtycke till att dela icke-operativa data 
med tillverkaren av enheten eller tredje 
part. Parlamentet framhåller på nytt 
behovet av transparens i licensavtalen för 
slutanvändaren när det gäller möjligheten 
till datadelning med tredje part och 
omfattningen i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i en framtida rättsakt 
om digitala tjänster inkludera krav på 
interoperabilitet för ”digitala 
grindvakter”, för att på nytt säkerställa 
lika villkor för små och medelstora 
företag och på så sätt öka 
konsumenternas valmöjligheter och 
därmed även mångfalden online.

Or. en

Ändringsförslag 67
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
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2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta innan den vidtar ytterligare 
åtgärder.

2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning.

Or. en

Ändringsförslag 68
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta innan den vidtar ytterligare 
åtgärder.

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/2161, direktiv (EU) 
2019/770 och direktiv (EU) 2019/771 ännu 
inte har införlivats och genomförts i 
vederbörlig ordning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att beakta detta 
innan den vidtar ytterligare åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 69
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta innan den vidtar ytterligare 
åtgärder.

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta när den vidtar ytterligare 
åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Alex Agius Saliba

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta innan den vidtar ytterligare 
åtgärder.

6. Europaparlamentet understryker att 
direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 
2019/771 ännu inte har införlivats och 
genomförts i vederbörlig ordning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta när den vidtar ytterligare 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 71
Marco Campomenosi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt med 
konsumenterna är giltiga och bindande i 
hela unionen, att de uppfyller 
konsumenträttens normer, till exempel 
ångerrätten enligt direktiv 2011/83/EU4 , 
och att de inte omfattas av nationella 
hinder för tillämpning, till exempel krav på 
attestering.

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras genom att 
det bl.a. föreslås en entydig definition av 
”smarta kontrakt” och ”DLT-teknik” och 
huruvida vägledning bör ges för att 
garantera rättslig förutsebarhet för företag 
och konsumenter. Parlamentet betonar att 
man i denna vägledning bör beakta varje 
medlemsstats specifika lagstiftning och 
industriella struktur. Kommissionen 
uppmanas i synnerhet att verka för att se 
till att sådana kontrakt med konsumenterna 
är giltiga och bindande i hela unionen, att 
de uppfyller konsumenträttens normer, till 
exempel ångerrätten enligt direktiv 
2011/83/EU4, och att de inte omfattas av 
nationella hinder för tillämpning, till 
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exempel krav på attestering.

__________________ __________________
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. it

Ändringsförslag 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt 
med konsumenterna är giltiga och 
bindande i hela unionen, att de uppfyller 
konsumenträttens normer, till exempel 
ångerrätten enligt direktiv 2011/83/EU4, 
och att de inte omfattas av nationella 
hinder för tillämpning, till exempel krav 
på attestering.

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare 
utan en klar rättslig grund. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra en 
bedömning av utvecklingen och 
användningen av teknik för distribuerade 
liggare, inbegripet ”smarta kontrakt”, i 
synnerhet frågor om laglighet och 
efterlevnadskontroll med avseende på 
smarta kontrakt i gränsöverskridande 
situationer, och lägga fram förslag om en 
lämplig rättslig ram för att garantera 
rättslig förutsebarhet för företag och 
konsumenter. Kommissionen uppmanas i 
synnerhet att uppdatera sitt befintliga 
vägledande dokument om direktiv 
2011/83/EU4 (direktivet om 
konsumenträttigheter) för att klargöra om 
kommissionen anser att smarta kontrakt 
omfattas av undantaget i artikel 3.2 l, och 
i så fall under vilka omständigheter, och 
klargöra frågan om ångerrätten. 
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Parlamentet efterlyser vägledning om 
gränsöverskridande transaktioner och om 
de befintliga reglerna om krav på 
attestering.

__________________ __________________
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ändringsförslag 73
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt med 
konsumenterna är giltiga och bindande i 
hela unionen, att de uppfyller 
konsumenträttens normer, till exempel 
ångerrätten enligt direktiv 2011/83/EU4, 
och att de inte omfattas av nationella 
hinder för tillämpning, till exempel krav 
på attestering.

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, till 
exempel sådana som bygger på teknik för 
distribuerade liggare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att analysera 
huruvida vissa aspekter av ”smarta 
kontrakt” bör klargöras och vägledning bör 
ges för att garantera rättslig förutsebarhet 
för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt 
uppfyller konsumenträttens normer, till 
exempel ångerrätten enligt direktiv 
2011/83/EU4.

__________________ __________________
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ändringsförslag 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt med 
konsumenterna är giltiga och bindande i 
hela unionen, att de uppfyller 
konsumenträttens normer, till exempel 
ångerrätten enligt direktiv 2011/83/EU4, 
och att de inte omfattas av nationella 
hinder för tillämpning, till exempel krav på 
attestering.

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera vissa aspekter av ”smarta 
kontrakt” som behöver klargöras samt 
tillhandahålla vägledning om detta för att 
garantera rättslig förutsebarhet för företag 
och konsumenter. Kommissionen 
uppmanas i synnerhet att verka för att se 
till att sådana kontrakt med konsumenterna 
är giltiga och bindande i hela unionen, att 
de uppfyller konsumenträttens normer, till 
exempel ångerrätten enligt direktiv 
2011/83/EU4, och att ”smarta kontrakt” 
inte omfattas av nationella hinder för 
tillämpning när det gäller giltighetskraven 
för konsumentavtal.

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

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Ändringsförslag 75
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt med 
konsumenterna är giltiga och bindande i 
hela unionen, att de uppfyller 
konsumenträttens normer, till exempel 
ångerrätten enligt direktiv 2011/83/EU4, 
och att de inte omfattas av nationella 
hinder för tillämpning, till exempel krav på 
attestering.

7. Europaparlamentet noterar 
ökningen av ”smarta kontrakt”, som 
bygger på teknik för distribuerade liggare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera huruvida vissa aspekter av 
”smarta kontrakt” bör klargöras och 
vägledning bör ges för att garantera rättslig 
förutsebarhet för företag och konsumenter. 
Kommissionen uppmanas i synnerhet att 
verka för att se till att sådana kontrakt med 
konsumenterna uppfyller konsumenträttens 
normer, däribland ångerrätten enligt 
direktiv 2011/83/EU4, och att de inte 
omfattas av nationella hinder för 
tillämpning, till exempel krav på 
attestering.

__________________ __________________
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en
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Ändringsförslag 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att 
alla framtida lagstiftningsförslag bör 
sträva efter att undanröja nuvarande 
hinder – och förebygga eventuella nya 
sådana – för onlineplattformars 
tillhandahållande av digitala tjänster. 
Parlamentet understryker samtidigt att 
nya unionskrav på plattformar måste vara 
proportionella och tydliga för att undvika 
onödiga regelbördor och onödiga 
begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från 
medlemsstaternas sida.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – 
och förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från 

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att förebygga eventuella nya, 
omotiverade hinder för onlineplattformars 
tillhandahållande av digitala tjänster och 
innovation, och samtidigt stärka 
konsumentskyddet, uppnå hållbar och 
smart tillväxt, ta itu med tekniska 
utmaningar på konnektivitetsområdet och 
säkerställa att den digitala inre 
marknaden är rättvis och säker för alla. 
Parlamentet understryker samtidigt att nya 
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medlemsstaternas sida. unionskrav på plattformar måste vara 
proportionella och tydliga för att undvika 
onödiga regelbördor och onödiga 
begränsningar, garantera lika villkor för 
företagen, inbegripet små och medelstora 
företag, medföra en hög skyddsnivå för 
konsumenterna samt skydda våra 
medborgares hälsa, säkerhet och 
välbefinnande. Parlamentet betonar 
vikten av och fördelarna med ett 
harmoniserat regelverk för digitala 
tjänster i hela unionen inom ramen för 
den digitala inre marknaden och behovet 
av att inrätta en central tillsynsmyndighet 
som ansvarar för tillsyn av och 
överensstämmelse med rättsakten om 
digitala tjänster och som har 
kompletterande befogenheter när det 
gäller att hantera gränsöverskridande 
frågor samt har befogenheter på 
områdena utredning och 
efterlevnadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Parlamentet 
betonar i detta avseende vikten av att 
fastställa en välavvägd unionsmetod med 
det slutliga målet att säkerställa ett 
ansvarsfullt och icke-diskriminerande 
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agerande från onlineplattformarnas sida, 
i enlighet med unionens värden och de 
grundläggande rättigheterna. Det är 
viktigt att förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya, omotiverade 
sådana – för onlineplattformars 
tillhandahållande av digitala tjänster, samt 
främja en onlinemiljö utan olagligt 
innehåll som skulle vara till skada för 
såväl unionens konsumenter som dess 
ekonomi. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder och 
förebygga eventuella nya hinder, 
inlåsningseffekter och minskad 
konkurrens i samband med 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste låta det allmännas bästa stå i 
centrum samt vara proportionella och 
tydliga för att undvika onödiga regelbördor 
och onödiga begränsningar. Det är viktigt 
att förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 81
Karen Melchior

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar, med 
konsumentskydd och produktsäkerhet 
som vägledande mål. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Eugen Jurzyca

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör sträva 
efter att undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

8. Europaparlamentet betonar att alla 
framtida lagstiftningsförslag bör vara 
evidensbaserade och bör sträva efter att 
undanröja nuvarande hinder – och 
förebygga eventuella nya sådana – för 
onlineplattformars tillhandahållande av 
digitala tjänster. Parlamentet understryker 
samtidigt att nya unionskrav på plattformar 
måste vara proportionella och tydliga för 
att undvika onödiga regelbördor och 
onödiga begränsningar. Det är viktigt att 
förhindra överreglering av 
unionslagstiftningen från medlemsstaternas 
sida.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet betonar att 
alla framtida lagstiftningsförslag om 
anpassning av nya handels- och 
civilrättsliga regler för företag som är 
verksamma på nätet bör motverka 
konkurrensbegränsande användning av 
digital reklam samt möjliggöra en 
marknad där det råder lika villkor. 
Parlamentet understryker att det är 
mycket viktigt att tillhandahålla en sådan 
ram för att uppmuntra innovation och 
främja tillväxt för små och medelstora 
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företag i unionen liksom nystartade 
företag, så att de kan dra nytta av den 
digitala inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 84
Marcel Kolaja
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet välkomnar 
den överenskommelse mellan 
kommissionen och 
delningsekonomiplattformar som gör det 
möjligt för Eurostat att som ett första steg 
offentliggöra viktiga uppgifter om 
logianläggningar för turister. 
Kommissionen uppmanas att införa 
ytterligare informationsskyldigheter för 
delningsekonomiplattformar i enlighet 
med dataskyddsbestämmelserna, eftersom 
detta är av avgörande betydelse för lokala 
myndigheter, för att säkerställa tillgången 
till överkomliga bostäder.

Or. en

Ändringsförslag 85
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över förordning (EU) 
nr 910/20141a mot bakgrund av 
utvecklingen av teknik för virtuell 
identifiering, inbegripet användning av 
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identifieringsapplikationer, för att 
säkerställa att ett virtuellt ”id” kan 
användas på samma sätt som ett fysiskt 
kort när konsumenter köper eller betalar 
för produkter och tjänster.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 
juli 2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ändringsförslag 86
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att varje 
förordning som fastställer standarder och 
förfaranden för innehållsmoderering bör 
vara tillämplig på alla typer av 
innehållsmoderering från 
onlineplattformars sida (på frivilliga 
grunder eller på begäran av behöriga 
myndigheter) och på behöriga 
myndigheters övervakning och blockering 
av innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 87
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet anser att 
paketet för digitala tjänster i) specifikt bör 
ta itu med bristerna i den befintliga 
lagstiftningen när det gäller rättigheter 
och socialt skydd för personer som 
arbetar för leverantörer av onlinetjänster, 
oavsett om de är formellt anställda eller 
inte, och ii) bör fastställa mekanismer för 
att säkerställa efterlevnad från 
tjänsteleverantörernas sida.

Or. en

Ändringsförslag 88
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att, som en del av paketet för digitala 
tjänster, lägga fram flera förslag, bland 
annat om avtalsrättigheter i samband med 
tillhandahållande av digitala tjänster, i 
enlighet med de rekommendationer som 
anges i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 89
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Bilaga (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

BILAGA TILL 
RESOLUTIONSFÖRSLAGET
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DETALJERADE 
REKOMMENDATIONER OM 

INNEHÅLLET I DE BEGÄRDA 
FÖRSLAGEN

A. PRINCIPERNA FÖR OCH MÅLEN 
MED DE BEGÄRDA FÖRSLAGEN I 

PAKETET FÖR DIGITALA TJÄNSTER
Paketet för digitala tjänster bör omfatta 
följande:
– Ett övergripande lagstiftningsförslag 
med en översyn av direktivet om 
elektronisk handel i syfte att förbättra den 
inre marknadens funktion och den fria 
rörligheten för digitala tjänster.
– Ett lagstiftningsförslag om 
förhandsreglering av stora plattformar för 
att stärka transparensen, med 
utgångspunkt i förordning (EU) 
2019/11501a (förordningen om 
förbindelserna mellan plattformar och 
företag).
– Förslag om avtalsrättigheter i samband 
med tillhandahållande av digitala tjänster, 
med anknytning till rättsakten om digitala 
tjänster, som en del av ett paket, på 
grundval av rekommendationerna i denna 
bilaga, efter en grundlig analys av 
införlivandet och genomförandet av 
nyligen antagna rättsliga instrument på 
konsumentskyddsområdet.
B. REKOMMENDATIONER
Rekommendation 1 Innehåll
Förslagen bör syfta till att stärka de civil- 
och handelsrättsliga reglerna för företag 
som är verksamma på nätet med avseende 
på digitala tjänster, inbegripet civil- och 
handelsrättsliga aspekter av teknik för 
distribuerade liggare och, i synnerhet, 
smarta kontrakt.
Förslagen bör också syfta till att göra 
licensavtalen och avtalen om de allmänna 
villkoren mer begripliga och i praktiken 
ge enskilda möjlighet att välja bort vissa 
klausuler eller förhandla om individuella 
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villkor.
Rekommendation 2 Tillämpningsområde
Förslagen om avtalsrättigheter bör 
fokusera uteslutande på civil- och 
handelsrättsliga aspekter och bör inte 
påverka direktivet om elektronisk handel. 
De bör inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna om reklam i direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder.
Rekommendation 3 Allmänna principer
Transparensprincipen
Alla allmänna villkor och andra klausuler 
som tillämpas vid användning bör vara 
lättillgängliga och lättbegripliga, och bör 
vara skrivna på ett enkelt och tydligt 
språk, även när det gäller licensavtal för 
slutanvändaren. Förslaget bör innehålla 
en mall för sammanfattningen av de 
allmänna villkoren eller av licensavtalen 
för slutanvändaren, vilken ska infogas i 
början av varje sådant avtal.
Principen om rättvisa
Alla allmänna villkor och andra klausuler 
som tillämpas vid användning men som 
inte är strikt nödvändiga för 
tillhandahållandet av en digital tjänst 
eller som inte krävs enligt lag bör kunna 
ändras eller väljas bort innan 
slutanvändaren ger sitt godkännande.
Företag skulle också kunna begränsa 
vissa tjänster om någon valt att ändra 
eller välja bort villkor eller klausuler på 
detta sätt, dock inte helt neka tillgång till 
eller begränsa väsentliga delar av den 
digitala tjänsten i fråga eller en fysisk 
produkt med direkt koppling, eller annan 
anknytning, till den digitala tjänsten.
Principen om rättslig förutsebarhet
När, bland annat, allmänna villkor, 
licensavtal för slutanvändaren och smarta 
kontrakt omfattas av den rättsliga 
definitionen av ett avtal bör det klart och 
tydligt fastställas att alla relevanta 
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konsumentskyddsbestämmelser, så som de 
anges i direktivet om 
konsumenträttigheter, bör tillämpas.
Förslaget bör syfta till att klargöra om 
uttryckligt samtycke kan antas föreligga 
enbart på grundval av att de allmänna 
villkoren godkänts eller en digital tjänst 
används, utan att det finns belägg för att 
en slutanvändare har tagit del av 
villkoren i fråga eller andra klausuler 
som tillämpas vid användning.
Sanktioner
Medlemsstaterna bör anta regler om vilka 
sanktioner som ska gälla vid överträdelse 
av bestämmelserna om avtalsrättigheter 
och vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
se till att de genomförs. Sanktionerna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT 
L 186, 11.7.2019, s. 57).

Or. en


