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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för 
digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0825),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0418/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
27 april 20211, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 juli 20212,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
transport och turism, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 (Ännu ej offentliggjort i EUT).
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 (Ännu ej offentliggjort i EUT).
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En hög konsumentskyddsnivå är avgörande för att säkerställa en säkrare onlinemiljö. Denna 
bör därför uttryckligen ingå i målen för denna förordning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En sådan väsentlig anknytning till 
unionen bör anses finnas om 
tjänsteleverantören har ett 
verksamhetsställe i unionen eller, i brist på 
det, på grundval av att det finns ett 
betydande antal användare i en eller flera 
medlemsstater eller att verksamheten 
riktas till en eller flera medlemsstater. 
Verksamhetens inriktning på en eller flera 
medlemsstater kan fastställas på grundval 
av alla relevanta omständigheter, 
inbegripet faktorer som användningen av 

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

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

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

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

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 2.4.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Av tydlighetsskäl bör det också 
klargöras att denna förordning inte 
påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 

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

(EU) 2019/114830 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/115031, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG32 och förordning […/…] om 
tillfälligt undantag från vissa bestämmelser 
i direktiv 2002/58/EG33 samt unionsrätten 
om konsumentskydd, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG34, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/83/EU35 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
93/13/EEG36, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/216137, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/11/EG37a, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG37b, samt unionsrätten om 
skydd av personuppgifter, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67940. Skyddet för individer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter regleras endast av 
unionsrättens bestämmelser på området, 
särskilt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Denna förordning 
påverkar inte heller bestämmelserna i 
unionsrätten om arbetsvillkor.

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

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

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

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster, EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57.

32 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), 

32 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. EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
33 Förordning [.../...] om tillfälligt undantag 
från vissa bestämmelser i direktiv 
2002/58/EG.

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

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

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden och om ändring av 
rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder), EUT L 149, 
11.6.2005, s. 22.

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

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

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

36 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 
1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, 
EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

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

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 
om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad 
gäller bättre upprätthållande och 
modernisering av unionens 
konsumentskyddsregler, EUT L 328, 
18.12.2019, s. 7. 
37a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG (direktivet om 
alternativ tvistlösning), EUT L 165, 
18.6.2013, s. 63. 
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37b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 12 december 
2006 om tjänster på den inre marknaden, 
EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona att denna förordning inte påverkar tillämpningen av direktivet om 
alternativ tvistlösning för konsumenter eller tjänstedirektivet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras så 
vitt som möjligt och även omfatta 
information om olagligt innehåll, olagliga 
produkter, olagliga tjänster och olaglig 
verksamhet. Detta begrepp bör särskilt 
förstås som att det omfattar information, 
oavsett form, som enligt tillämplig lag 
antingen i sig är olaglig, såsom olaglig 
hatpropaganda, olagligt terrorisminnehåll 
eller olagligt diskriminerande innehåll, 
eller som rör olaglig verksamhet, såsom 
delning av bilder som visar sexuella 
övergrepp mot barn, olagligt utbyte av 
privata bilder utan samtycke, nätstalkning, 
försäljning av produkter som inte uppfyller 
kraven eller förfalskade produkter, otillåten 
användning av upphovsrättsskyddat 

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

förfalskade produkter, otillåten användning 
av upphovsrättsskyddat material eller 
verksamhet som innebär överträdelser av 
konsumentskyddslagstiftningen. I detta 
avseende saknar det betydelse huruvida 
informationens eller verksamhetens 
olaglighet följer av unionsrätten eller av 
nationell rätt som är förenlig med 
unionsrätten och den berörda 
lagstiftningens exakta innehåll och 
karaktär.

Or. en

Motivering

För att undvika att alltför stora mängder lagligt innehåll avlägsnas har ”på olagligt sätt 
hänvisar” lagts till. Detta kommer till exempel att säkerställa att en video som visar en bil 
som kör för snabbt inte omfattas av definitionen, såvida inte en hänvisning till en olaglig 
verksamhet i sig är olaglig enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning (t.ex. 
barnpornografi, terrorisminnehåll osv.).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

värdtjänstleverantörer inte betraktas som 
onlineplattformar om spridningen till 
allmänheten enbart är en extrafunktion av 
mindre betydelse som är underordnad 
extrafunktion till en annan tjänst och om 
denna extrafunktion av objektiva tekniska 
skäl inte kan användas utan den andra, 
huvudsakliga tjänsten, och integreringen av 
extrafunktionen inte är ett sätt att kringgå 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
funktion, om det står klart att den är en 
extrafunktion till den huvudsakliga tjänst 
som utgörs av utgivningen av nyheter 
under förläggarens redaktionella ansvar.

Or. en

Motivering

Rättsakten om digitala tjänster bör omfatta alla digitala tjänster som spelar en viktig roll i 
spridningen av olagligt innehåll. För att klargöra att sökmotorer omfattas av värdtjänster och 
onlineplattformar har de uttryckligen lagts till i detta skäl.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De relevanta bestämmelserna i 
kapitel II bör endast fastställa när den 
berörda leverantören av 
förmedlingstjänster inte kan hållas ansvarig 
för olagligt innehåll som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna. Dessa regler bör inte 
omvänt tolkas för att fastställa när en 
leverantör kan hållas ansvarig, utan detta 
ska fastställas genom bestämmelserna i 
tillämplig unionsrätt eller nationell rätt. 
Dessutom bör de undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning gälla för alla 
typer av ansvar för alla typer av olagligt 
innehåll, oavsett lagstiftningens exakta 

(17) De relevanta bestämmelserna i 
kapitel II bör fastställa när den berörda 
leverantören av förmedlingstjänster inte 
kan hållas ansvarig för olagligt innehåll 
som tillhandahålls av tjänstemottagarna. 
Dessutom bör de undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning gälla för alla 
typer av ansvar för alla typer av olagligt 
innehåll, oavsett lagstiftningens exakta 
sakinnehåll eller karaktär.
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sakinnehåll eller karaktär.

Or. en

Motivering

Om en plattform inte uppfyller villkoren i artiklarna 5 och 5a för undantag från ansvar bör 
den tillhandahålla ett säkert underlag för att fastställa när en tjänsteleverantör kan hållas 
ansvarig i enlighet med relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En leverantör bör kunna utnyttja 
undantagen från ansvar för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”) och 
cachningstjänster när leverantören på intet 
sätt befattar sig med den överförda 
informationen. Detta kräver bland annat att 
leverantören inte ändrar den information 
som den vidarebefordrar. Detta krav bör 
dock inte förstås som att det omfattar 
manipulationer av teknisk natur under 
överföringen, eftersom sådana 
manipulationer inte ändrar den överförda 
informationens integritet.

(21) En leverantör bör kunna utnyttja 
undantagen från ansvar för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”) och 
cachningstjänster när leverantören på intet 
sätt befattar sig med den överförda 
informationen. Detta kräver bland annat att 
leverantören inte väljer ut eller ändrar den 
information som den vidarebefordrar. Detta 
krav bör dock inte förstås som att det 
omfattar manipulationer av teknisk natur 
under överföringen, eftersom sådana 
manipulationer inte ändrar den överförda 
informationens integritet.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 

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

leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt, med hänsyn tagen till den 
potentiella skada som det olagliga 
innehållet i fråga kan orsaka. För att 
säkerställa ett harmoniserat 
genomförande av avlägsnandet av olagligt 
innehåll i hela unionen bör leverantören 
inom 24 timmar avlägsna eller göra 
oåtkomlig tillgången till olagligt innehåll 
som allvarligt kan skada den allmänna 
ordningen, den allmänna säkerheten eller 
folkhälsan eller allvarligt skada 
konsumenternas hälsa eller säkerhet. Om 
det olagliga innehållet inte allvarligt 
skadar allmän ordning, allmän säkerhet, 
folkhälsa eller konsumenternas hälsa 
eller säkerhet bör leverantören avlägsna 
eller göra oåtkomlig tillgången till olagligt 
innehåll inom sju dagar. De tidsfrister 
som avses i denna förordning bör inte 
påverka de särskilda tidsfrister som 
fastställs i unionsrätten eller i 
administrativa eller rättsliga beslut. 
Leverantören får avvika från de tidsfrister 
som avses i denna förordning på grund av 
force majeure eller av motiverade 
tekniska eller operativa skäl, men bör 
vara skyldig att informera de behöriga 
myndigheterna i enlighet med denna 
förordning. Principen i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
en hög konsumentskyddsnivå och 
yttrandefrihet, bör iakttas när innehåll 
avlägsnas eller görs oåtkomligt. 
Leverantören kan skaffa sig sådan faktisk 
kännedom eller medvetenhet särskilt 
genom undersökningar på eget initiativ 
eller anmälningar som lämnats till den av 
individer eller enheter i enlighet med denna 
förordning, i den mån dessa anmälningar är 
tillräckligt exakta och tillräckligt väl 
underbyggda för att en aktsam ekonomisk 
aktör på ett rimligt sätt ska kunna 
identifiera, bedöma och i förekommande 
fall agera mot det påstått olagliga 
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innehållet.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 5. Inspirationen till tidsfristerna kommer från 
den tyska lagen NetzDG.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) För att säkerställa ett effektivt 
skydd för konsumenter bör vissa 
värdtjänstleverantörer, nämligen 
onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare, inte kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som fastställs i 
denna förordning, såvida de inte uppfyller 
ett antal särskilda krav som fastställs i 
denna förordning, inbegripet utnämning 
av en juridisk företrädare i unionen, 
införande av anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer, spårbarhet för 
näringsidkare som använder deras 
tjänster, tillhandahållande av information 
om deras onlinereklam såväl som praxis 
och policy för deras 
rekommendationssystem samt 
transparenskrav gentemot konsumenterna 
i enlighet med vad som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU. Dessutom bör de inte kunna 
omfattas av det undantag från ansvar för 
värdtjänstleverantörer som inrättas 
genom denna förordning, i den mån dessa 
onlineplattformar presenterar relevant 
information om transaktionerna i fråga på 
ett sådant sätt att konsumenterna tror att 
informationen tillhandahålls av dessa 
onlineplattformar själva eller av 
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tjänstemottagare som agerar under deras 
överinseende eller kontroll, och att dessa 
onlineplattformar sålunda har kännedom 
om eller kontroll över informationen, även 
om detta eventuellt i själva verket inte 
stämmer. I så fall bör det på grundval av 
samtliga relevanta omständigheter 
objektivt fastställas huruvida 
presentationen kan leda till att någon tror 
detta.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 5a.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De europeiska konsumenterna bör 
på ett säkert sätt kunna köpa produkter 
och tjänster online, oavsett om en produkt 
eller tjänst har producerats i unionen 
eller inte. Konsumentskyddet äventyras 
för närvarande när produkter och tjänster 
som produceras i tredjeländer säljs online 
i unionen. När produkter eller tjänster 
inte uppfyller de rättsliga krav som 
fastställs i unionsrätten kan 
konsumenterna hamna i en situation där 
deras rättigheter, som garanteras genom 
konsumentlagstiftningen, inte kan 
upprätthållas på ett effektivt sätt. För att 
avhjälpa denna situation bör de 
onlineplattformar som tillåter distansavtal 
med näringsidkare från tredjeländer inte 
kunna omfattas av undantaget från 
ansvar för värdtjänstleverantörer om det 
inte finns någon ekonomisk aktör inom 
unionen som är ansvarig för 
produktsäkerheten eller om den 
ekonomiska aktören är tillgänglig men 
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inte bemöter skadeståndsanspråk och 
produkten inte är förenlig med relevant 
unionsrätt eller nationell lagstiftning om 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 5a.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) För att skapa rättssäkerhet och inte 
avskräcka från verksamhet som syftar till 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll, som leverantörer av 
förmedlingstjänster kan åta sig på frivillig 
basis, bör det klargöras att enbart det 
faktum att leverantörerna bedriver sådan 
verksamhet inte leder till att de undantag 
från ansvar som fastställs i denna 
förordning inte blir tillgängliga, enbart på 
grund av att de utför frivilliga 
undersökningar på eget initiativ, förutsatt 
att denna verksamhet åtföljs av ytterligare 
skyddsåtgärder. Det är dessutom lämpligt 
att klargöra att enbart det faktum att dessa 
leverantörer i god tro vidtar åtgärder för att 
uppfylla kraven i unionsrätten, inbegripet 
kraven i denna förordning när det gäller 
genomförandet av villkor i unionsrätten, 
inte bör leda till att dessa undantag från 
ansvar inte blir tillgängliga så länge som 
dessa åtgärder är förenliga med 
unionsrätten. Sådana verksamheter och 
åtgärder som en viss tjänsteleverantör kan 
ha vidtagit bör därför inte beaktas vid 
fastställandet av huruvida leverantören kan 
åberopa ett undantag från ansvar, särskilt 
när det gäller huruvida tjänsteleverantören 
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nödvändigtvis kan åberopa undantaget. tillhandahåller sin tjänst på ett neutralt sätt 
och därför kan omfattas av den relevanta 
bestämmelsen, men utan att denna regel 
innebär att leverantören nödvändigtvis kan 
åberopa undantaget.

Or. en

Motivering

I linje med formuleringen i artikel 6.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör också vara 
skyldiga att inrätta en enda kontaktpunkt 
för tjänstemottagare som möjliggör snabb, 
direkt och effektiv kommunikation, i 
synnerhet med lättillgängliga medel 
såsom telefonnummer, e-postadresser, 
elektroniska kontaktformulär, 
dialogrobotar eller 
snabbmeddelandetjänster. För att 
underlätta snabb, direkt och effektiv 
kommunikation bör tjänstemottagarna 
inte ställas inför långa telefonmenyer 
eller dolda kontaktuppgifter. 
Telefonmenyer bör i synnerhet alltid 
innehålla möjligheten att tala med en 
människa. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör göra det möjligt 
för tjänstemottagarna att välja ett direkt 
och effektivt kommunikationssätt som inte 
inbegriper automatiska verktyg.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 10a.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om avtalsfriheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
princip bör respekteras, är det lämpligt att 
fastställa vissa regler om innehållet i, 
tillämpningen av och efterlevnaden av 

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

dessa leverantörers villkor, i syfte att värna 
om transparensen, skydda 
tjänstemottagarna och undvika orättvisa 
eller godtyckliga resultat. Det är särskilt 
viktigt att se till att villkoren är rättvisa, 
icke-diskriminerande och transparenta, 
och att de formuleras på ett tydligt och 
otvetydigt språk i enlighet med tillämplig 
unionsrätt. Villkoren bör omfatta 
information om eventuella riktlinjer, 
förfaranden, åtgärder och verktyg som 
används för innehållsmoderering, 
inbegripet algoritmbaserat 
beslutsfattande, mänsklig granskning, de 
rättsliga konsekvenser som användarna 
ställs inför om de medvetet lagrar eller 
laddar upp olagligt innehåll, samt rätten 
att upphöra med användningen av 
tjänsten. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör också 
tillhandahålla till tjänstemottagarna en 
kortfattad och lättläst sammanfattning av 
de viktigaste inslagen i villkoren, 
inklusive tillgängliga rättsmedel, med 
användning där så är möjligt av grafiska 
element såsom ikoner.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 12.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en lämplig nivå 
av transparens och ansvarsskyldighet bör 
leverantörer av förmedlingstjänster, i 
enlighet med de harmoniserade kraven i 
denna förordning, årligen rapportera om 
den innehållsmoderering som de gör, 
inbegripet de åtgärder som vidtas till följd 

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

av tillämpningen och efterlevnaden av 
deras villkor. För att undvika 
oproportionerliga bördor bör dessa 
rapporteringsskyldigheter dock inte gälla 
för leverantörer som betecknas som 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG40.

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

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

Or. en

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen är kostnaderna för insynskraven i artikel 13 marginella. 
Därför bör små företag med en årsomsättning på 2–10 miljoner euro kunna uppfylla 
skyldigheterna. Kravet på transparens bör dock inte gälla mikroföretag, eftersom de till 
exempel även omfattar öppna trådlösa nätverk på restauranger.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) För att säkerställa 
konsumentskyddet och onlinesäkerheten 
samt främja rättvisa bland 
marknadsaktörerna bör leverantörer av 
förmedlingstjänster vara skyldiga att 
tydligt ange identiteten på den 
företagsanvändare som tillhandahåller 
innehåll, varor och tjänster.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 13a.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av skyldigheten 
rörande spårbarhet för företagsanvändare 
utan att det medför några 
oproportionerliga bördor bör de 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
omfattas utföra noggranna kontroller 
innan deras tjänst används för att 
kontrollera tillförlitligheten hos den 
information som tillhandahålls av de 
berörda näringsidkarna, särskilt genom 
att använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser eller onlinegränssnitt, 
såsom nationella handelsregister, eller 
genom att begära att de berörda 
näringsidkarna tillhandahåller 
tillförlitliga styrkande handlingar, såsom 
kopior av identitetshandlingar, bestyrkta 
bankkontoutdrag, företagscertifikat och 
handelsregisterintyg. För att uppfylla 
denna skyldighet får de också använda 
andra källor som är tillgängliga för 
användning på distans och som erbjuder 
en liknande grad av tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 13b.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 39c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39c) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter, liksom för andra berörda 
parter såsom konkurrerande 
näringsidkare och innehavare av 
immateriella rättigheter, och för att 
avskräcka företagsanvändare från att 
utföra sin verksamhet i strid med 
tillämpliga regler, bör leverantörer av 
onlinebaserade förmedlingstjänster 
säkerställa att deras företagsanvändare är 
identifierbara. Företagsanvändaren bör 
därför vara skyldig att lämna viss viktig 
information till den onlinebaserade 
förmedlingstjänsten. Dessa leverantörer 
av förmedlingstjänster bör lagra all 
information på ett säkert sätt under en 
rimlig tidsperiod som inte överskrider vad 
som är nödvändigt, så att offentliga 
myndigheter och privata parter med ett 
berättigat intresse kan få tillgång till den i 
enlighet med tillämplig lagstiftning, 
däribland lagstiftning om skydd av 
personuppgifter, inbegripet genom de 
förelägganden om tillhandahållande av 
information som avses i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 13b.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 39d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39d) Onlinereklam spelar en viktig roll i 
onlinemiljön, bland annat när det gäller 
tillhandahållandet av 
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onlineplattformarnas tjänster. 
Onlinereklam kan dock bidra till 
betydande risker, alltifrån reklam som i 
sig utgör olagligt innehåll till att bidra till 
ekonomiska incitament för publicering 
eller utbredning av olagligt eller på andra 
sätt skadligt innehåll och agerande på 
nätet, eller diskriminerande visning av 
reklam som påverkar medborgarnas lika 
behandling och möjligheter. Utöver de 
krav som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/31/EG1a bör 
leverantörer av förmedlingstjänster 
åläggas att säkerställa att 
tjänstemottagarna har viss 
individualiserad information som behövs 
för att förstå för vems räkning reklamen 
visas och vilken fysisk eller juridisk 
person som finansierar reklamen. 
Leverantörer av förmedlingstjänster bör 
tydligt ange att viss information utgör 
onlinereklam, inbegripet genom 
framträdande och harmoniserad 
märkning. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör särskilt se till att 
innehåll som offentliggörs av digitala 
influerare och för vilket de har fått 
ersättning tydligt kan identifieras av 
tjänstemottagarna som reklam, och bör 
göra alla delar av avtalsförhållandet som 
kan vara relevanta för innehållet 
tillgängliga för dem. Dessutom bör 
tjänstemottagarna ha information om de 
parametrar som används för att fastställa 
att specifik reklam ska visas för dem, med 
meningsfulla beskrivningar av den logik 
som används för detta ändamål, 
inbegripet när detta grundar sig på 
profilering. Leverantörer av 
förmedlingstjänster bör också vara 
skyldiga att informera annonsören om var 
reklamen har visats och på begäran ge 
icke-statliga organisationer, forskare och 
offentliga myndigheter tillgång till 
information om direkta och indirekta 
betalningar eller all annan ersättning de 
har erhållit för att visa motsvarande 
reklam i sina gränssnitt. Kraven i denna 
förordning om tillhandahållande av 
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information om reklam påverkar inte 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679, särskilt de som 
rör rätten att göra invändningar, 
automatiserat individuellt beslutsfattande, 
inbegripet profilering, och särskilt 
behovet av att inhämta den registrerades 
samtycke innan personuppgifter 
behandlas för riktad reklam. Kraven i 
denna förordning påverkar inte heller 
tillämpningen av bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG, särskilt bestämmelserna om 
lagring av information i 
terminalutrustning och tillgång till 
information som lagras där.
_______________
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 (direktivet om elektronisk 
handel) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 24 och i förslaget till ny artikel 13c.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 39e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39e) Utöver insynskraven bör 
ytterligare skyldigheter åläggas 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
visar upp reklam för att ge mottagarna av 
deras tjänster större egenmakt. 
Leverantörer av förmedlingstjänster bör 
som standard säkerställa att deras 
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tjänstemottagare inte är föremål för 
riktad, mikroriktad och beteendemässig 
reklam, såvida inte tjänstemottagaren har 
gett sitt fria, specifika, informerade och 
otvetydiga samtycke. För att säkerställa 
att ett sådant samtycke ges bör 
leverantören av förmedlingstjänster förse 
tjänstemottagaren med meningsfull 
information, bland annat om värdet av att 
ge tillgång till deras uppgifter och om 
användningen av dessa, och tydligt ange 
vilken typ av reklam som kommer att 
tillhandahållas. När leverantören av 
förmedlingstjänster begär godkännande 
av tjänstemottagare som betraktas som 
sårbara konsumenter bör denne vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
dessa konsumenter har fått tillräcklig och 
relevant information. Om leverantören av 
förmedlingstjänsten har mottagit ett fritt, 
specifikt, informerat och otvetydigt 
samtycke och behandlar uppgifter i 
reklamsyfte, bör denna behandling varken 
leda till eller skapa en risk för 
genomgripande spårning av 
tjänstemottagaren. Slutligen bör 
leverantören av förmedlingstjänsten 
utforma sitt gränssnitt på ett sätt som lätt 
gör det möjligt för tjänstemottagarna att 
få åtkomst till och ändra 
reklamparametrarna. För att säkerställa 
att gränssnittsinfrastrukturen är 
tillräckligt tydlig och enkel för 
tjänstemottagarna bör leverantören av 
onlinebaserade förmedlingstjänster 
bedöma graden av medvetenhet om denna 
funktionalitet, övervaka användningen av 
denna funktionalitet och vid behov vidta 
nödvändiga åtgärder för att öka 
mottagarnas medvetenhet om möjligheten 
att ändra reklamparametrarna.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 13d.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 14.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Bestämmelserna om sådana 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer bör 
harmoniseras på unionsnivå för att 
möjliggöra en snabb, aktsam och objektiv 
behandling av anmälningar på grundval av 
regler som är enhetliga, transparenta och 
tydliga och som ger robusta garantier för 
att skydda alla berörda parters rättigheter 
och legitima intressen, särskilt deras 
grundläggande rättigheter som garanteras i 
stadgan, oavsett i vilken medlemsstat dessa 
parter är etablerade eller bosatta och vilket 
rättsområde det gäller. De grundläggande 
rättigheterna omfattar, allt efter 
omständigheterna, rätten till yttrandefrihet 
och informationsfrihet, rätten till respekt 
för privatlivet och familjelivet, rätten till 
skydd av personuppgifter, rätten till icke-
diskriminering och tjänstemottagarnas rätt 
till ett effektivt rättsmedel, näringsfrihet 
och avtalsfrihet för tjänsteleverantörer, 
samt rätten till mänsklig värdighet, barnets 
rättigheter, rätten till skydd av egendom, 
inbegripet immateriella rättigheter, och 
rätten till icke-diskriminering för parter 
som påverkas av olagligt innehåll.

(41) Bestämmelserna om sådana 
anmälnings- och åtgärdsmekanismer bör 
harmoniseras på unionsnivå för att 
möjliggöra en snabb, aktsam och objektiv 
behandling av anmälningar på grundval av 
regler som är enhetliga, transparenta och 
tydliga och som ger robusta garantier för 
att skydda alla berörda parters rättigheter 
och legitima intressen, särskilt deras 
grundläggande rättigheter som garanteras i 
stadgan, oavsett i vilken medlemsstat dessa 
parter är etablerade eller bosatta och vilket 
rättsområde det gäller. De grundläggande 
rättigheterna omfattar, allt efter 
omständigheterna, en hög 
konsumentskyddsnivå, rätten till 
yttrandefrihet och informationsfrihet, rätten 
till respekt för privatlivet och familjelivet, 
rätten till skydd av personuppgifter, rätten 
till icke-diskriminering och 
tjänstemottagarnas rätt till ett effektivt 
rättsmedel, näringsfrihet och avtalsfrihet 
för tjänsteleverantörer, samt rätten till 
mänsklig värdighet, barnets rättigheter, 
rätten till skydd av egendom, inbegripet 
immateriella rättigheter, och rätten till 
icke-diskriminering för parter som 
påverkas av olagligt innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

I linje med förslaget att stryka artikel 16. Konsumentskyddslagstiftningen skiljer inte mellan 
små och stora företag. De skyldigheter som anges i avsnitt 3 bör också gälla mikroföretag 
och små företag för att skydda konsumenter och tjänstemottagare från olagligt innehåll.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(44) Tjänstemottagarna bör enkelt och 
effektivt kunna bestrida vissa beslut av 
onlineplattformar som påverkar dem 
negativt. Därför bör onlineplattformar 
åläggas att tillhandahålla interna system för 
hantering av klagomål som uppfyller vissa 
villkor som syftar till att säkerställa att 
systemen är lättillgängliga och leder till 
snabba, rättvisa och icke-diskriminerande 
resultat, om möjligt inom sju dagar, med 
början den dag då onlineplattformen 
mottog klagomålet. Dessutom bör det ges 
möjlighet att lösa tvister utanför domstol, 
även tvister som inte kunnat lösas på ett 
tillfredsställande sätt genom de interna 
systemen för hantering av klagomål, av 
certifierade organ som har det oberoende, 
de resurser och den sakkunskap som krävs 
för att de ska kunna utföra sin verksamhet 
på ett rättvist, snabbt och kostnadseffektivt 
sätt. Tvistlösningsförfaranden bör 
avslutas inom rimlig tid och under alla 
omständigheter inom 90 kalenderdagar. 
Möjligheterna att bestrida beslut från 
onlineplattformar på detta sätt bör 
komplettera möjligheten att söka rättslig 
prövning i enlighet med lagstiftningen i 
den berörda medlemsstaten, dock utan att 
påverka denna möjlighet på något sätt.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artiklarna 17 och 18.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

godkännande från den berörda rättsliga 
myndigheten innan den tillämpar sitt 
beslut. Av transparensskäl bör denna 
möjlighet anges tydligt och tillräckligt 
detaljerat i onlineplattformarnas villkor. 
Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 
Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. Dessa bestämmelser påverkar 
inte en eventuell möjlighet att hålla 
personer inblandade i missbruk ansvariga, 
inbegripet för skador, som föreskrivs i 
unionsrätten eller nationell rätt.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 20.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter, liksom för andra berörda 
parter såsom konkurrerande 
näringsidkare och innehavare av 
immateriella rättigheter, och för att 
avskräcka näringsidkare från att sälja 
produkter eller tjänster i strid med 
tillämpliga regler, bör onlineplattformar 
som gör det möjligt för konsumenter att 
ingå distansavtal med näringsidkare 
säkerställa att sådana näringsidkare är 

(49) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter, och utöver skyldigheten att 
spåra företagsanvändare, bör 
onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare införskaffa ytterligare 
information om näringsidkaren och de 
produkter och tjänster som denne avser 
att erbjuda på plattformen. 
Onlineplattformen bör därför vara skyldig 
att införskaffa information om den 
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spårbara. Näringsidkaren bör därför vara 
skyldig att tillhandahålla viss väsentlig 
information till onlineplattformen, bland 
annat för att dela information om 
produkter eller erbjuda produkter. Detta 
krav bör också vara tillämpligt på 
näringsidkare som delar information om 
produkter eller tjänster för varumärkens 
räkning, på grundval av underliggande 
avtal. Dessa onlineplattformar bör lagra 
all information på ett säkert sätt under en 
rimlig tidsperiod som inte överskrider vad 
som är nödvändigt, så att offentliga 
myndigheter och privata parter med ett 
berättigat intresse kan få tillgång till den i 
enlighet med tillämplig lagstiftning, 
däribland lagstiftning om skydd av 
personuppgifter, inbegripet genom de 
förelägganden om tillhandahållande av 
information som avses i denna förordning.

ekonomiska aktörens namn, 
telefonnummer och e-post och vilken typ 
av produkt eller tjänst näringsidkaren 
avser att erbjuda på onlineplattformen, 
inbegripet relevant information i enlighet 
med de krav på överensstämmelse för 
produkter och tjänster som fastställs i 
unionsrätten, till exempel CE-märkning 
och varningar, information och etiketter i 
tillämpliga fall. Innan operatören av 
onlineplattformen erbjuder sina tjänster 
till näringsidkaren bör denne vara skyldig 
att kontrollera att den information som 
näringsidkaren tillhandahåller är 
tillförlitlig, fullständig och aktuell. 
Dessutom bör plattformen vara skyldig att 
vidta lämpliga förhandsåtgärder, såsom 
stickprovskontroller, för att identifiera 
och förhindra att olagligt innehåll visas i 
deras gränssnitt. Onlineplattformar bör 
också säkerställa att näringsidkare inte 
undviker denna spårbarhetsskyldighet 
genom självidentifiering som icke-
professionella säljare. Fullgörandet av 
skyldigheterna i fråga om spårbarhet för 
näringsidkare, produkter och tjänster bör 
göra det lättare för plattformar som gör 
det möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal att fullgöra skyldigheten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU att informera 
konsumenterna om deras avtalsparts 
identitet samt de skyldigheter som 
fastställs i förordning (EU) nr 1215/2012 
vad gäller den medlemsstat där 
konsumenterna kan utöva sina 
konsumenträttigheter.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 22.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE693.594v01-00 36/139 PR\1232421SV.docx

SV

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.
__________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vie
s/vieshome.do?selectedLanguage=sv
46 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av 
rådets direktiv 93/13/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/44/EG och om upphävande av rådets 
direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 
av näringsidkare gentemot konsumenter 
på den inre marknaden och om ändring 
av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder)
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter

Or. en

Motivering

Flyttat till skäl 39b.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Flyttat till skäl 39e.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) En central del av en 
onlineplattforms verksamhet är det sätt på 
vilket information föreslås, prioriteras och 
rangordnas i dess onlinegränssnitt för att 
underlätta och optimera tillgången till 
information för tjänstemottagarna. Detta 
görs till exempel genom att algoritmiskt 
föreslå, prioritera och rangordna 
information, särskilja den med hjälp av 
text eller andra visuella representationer 
eller på annat sätt kuratera information 
som tillhandahålls av mottagarna. Sådana 
rekommendationssystem kan ha en 
betydande inverkan på mottagarnas 
förmåga att hämta och samverka med 
information online. De spelar också en 
viktig roll för att förstärka vissa budskap, 
sprida information och stimulera 
onlinebeteende. Därför bör 
onlineplattformarna låta mottagarna 
besluta om de vill omfattas av 
rekommendationssystem som bygger på 
profilering och se till att det alternativ 
som inte baseras på profilering aktiveras 
som standard. Dessutom bör de se till att 
mottagarna informeras på lämpligt sätt 
och kan besluta vilken information som 
ska presenteras för dem. 
Onlineplattformar bör tydligt presentera 
de viktigaste parametrarna för sådana 
rekommendationssystem på ett 
lättbegripligt och användarvänligt sätt för 
att säkerställa att mottagarna förstår hur 
informationen prioriteras för dem och hur 
de kan radera sin egen profil eller sina 
egna profiler som används för att 
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kuratera det innehåll som presenteras för 
mottagarna. De bör också se till att 
mottagarna har tillgång till andra 
alternativ för huvudparametrarna. 
Dessutom bör de vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att rekommendationssystemen 
utformas på ett konsumentvänligt sätt och 
inte påverkar slutanvändarnas beteende 
genom dunkla inslag. Slutligen bör en 
sändningsplikt säkerställa att 
rekommendationssystemen som första 
resultat visar information från 
tillförlitliga källor, såsom offentliga 
myndigheter eller vetenskapliga källor, till 
följd av sökningar på områden av allmänt 
intresse.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artiklarna 29 och förslaget till ny artikel 24a.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 52b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52b) Mot bakgrund av vikten av att 
åtgärda klimatförändringarna i linje med 
unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet som antagits inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (Parisavtalet)1a och 
FN:s mål för hållbar utveckling bör 
denna förordning främja en hållbar e-
handel och hållbar konsumtion genom att 
säkerställa att tjänstemottagare får tydlig 
och lättförståelig information om 
miljöpåverkan av de produkter eller 
tjänster som de köper online, så att de kan 
göra ett välgrundat val. I synnerhet bör 
onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
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näringsidkare göra sitt bästa för att 
tillhandahålla tydlig och lättförståelig 
information till tjänstemottagare om 
hållbar konsumtion, såsom, i 
förekommande fall, information om 
användningen av hållbara och effektiva 
leveransmetoder och om användningen av 
förpackningar av hållbara material. Även 
om det är viktigt att bevara ångerrätten 
och göra det möjligt för konsumenterna 
att returnera varor som köpts online är 
det också viktigt att informera 
tjänstemottagarna om miljökostnaden för 
att returnera oönskade varor, vilket 
inbegriper dubbla transporter eller kräver 
bortskaffande snarare än återförsäljning. 
________________
1a EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget till ny artikel 24b.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Mycket stora onlineplattformar kan 
orsaka samhällsrisker vars omfattning och 
konsekvenser inte kan jämföras med dem 
som orsakas av mindre plattformar. När 
antalet mottagare som använder en 
plattform når en betydande andel av 
unionens befolkning medför de 
systemrisker som plattformen ger upphov 
till en oproportionerligt negativ inverkan i 
unionen. En sådan betydande andel bör 
anses föreligga om antalet mottagare 
överstiger en operativ tröskel som har 
fastställts till 45 miljoner personer, dvs. ett 
antal som motsvarar 10 % av unionens 

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

befolkning eller om onlineplattformen har 
en årsomsättning som överstiger 50 
miljoner euro inom unionen. Det 
operativa tröskelvärdet för antalet aktiva 
mottagare bör vid behov hållas uppdaterat 
genom ändringar som antas genom 
delegerade akter. Sådana mycket stora 
onlineplattformar bör därför uppfylla den 
högsta möjliga standarden när det gäller 
krav på tillbörlig aktsamhet, i proportion 
till deras samhällseffekter och resurser.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 25.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Flyttat till skäl 52a.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att på lämpligt sätt övervaka att 
mycket stora onlineplattformar uppfyller 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning får samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet eller 
kommissionen kräva tillgång till eller 
rapportering av specifika uppgifter. Ett 

(64) För att på lämpligt sätt övervaka att 
mycket stora onlineplattformar uppfyller 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning får samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet eller 
kommissionen kräva tillgång till eller 
rapportering av specifika uppgifter och 
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sådant krav kan till exempel omfatta de 
uppgifter som krävs för att bedöma de 
risker och eventuella skador som orsakas 
av plattformens system, uppgifter om 
noggrannhet, funktion och testning med 
avseende på algoritmiska system för 
innehållsmoderering, 
rekommendationssystem eller 
annonssystem, eller uppgifter om processer 
för och resultat av innehållsmoderering 
eller av interna system för hantering av 
klagomål i den mening som avses i denna 
förordning. Forskares undersökningar av 
hur systemrisker online utvecklas och deras 
allvarlighetsgrad är särskilt viktiga för att 
överbrygga informationsasymmetrier och 
inrätta ett motståndskraftigt system för 
riskreducering samt informera 
onlineplattformar, samordnare för digitala 
tjänster, andra behöriga myndigheter, 
kommissionen och allmänheten. Denna 
förordning utgör därför en ram för 
tvingande tillgång till uppgifter från 
mycket stora onlineplattformar för utvalda 
forskare. Alla krav på tillgång till uppgifter 
inom den ramen bör vara proportionella 
och på lämpligt sätt skydda plattformens 
och andra berörda parters, däribland 
tjänstemottagarnas, rättigheter och legitima 
intressen, inbegripet affärshemligheter och 
annan konfidentiell information.

algoritmer. Ett sådant krav kan till 
exempel omfatta de uppgifter som krävs 
för att bedöma de risker och eventuella 
skador som orsakas av plattformens 
system, uppgifter om noggrannhet, 
funktion och testning med avseende på 
algoritmiska system för 
innehållsmoderering, 
rekommendationssystem eller 
annonssystem, eller uppgifter om processer 
för och resultat av innehållsmoderering 
eller av interna system för hantering av 
klagomål i den mening som avses i denna 
förordning. Forskares undersökningar av 
hur systemrisker online utvecklas och deras 
allvarlighetsgrad är särskilt viktiga för att 
överbrygga informationsasymmetrier och 
inrätta ett motståndskraftigt system för 
riskreducering samt informera 
onlineplattformar, samordnare för digitala 
tjänster, andra behöriga myndigheter, 
kommissionen och allmänheten. Denna 
förordning utgör därför en ram för 
tvingande tillgång till uppgifter från 
mycket stora onlineplattformar för utvalda 
forskare eller organisationer i det civila 
samhället som företräder allmänintresset. 
Alla krav på tillgång till uppgifter inom 
den ramen bör vara proportionella och på 
lämpligt sätt skydda plattformens och 
andra berörda parters, däribland 
tjänstemottagarnas, rättigheter och legitima 
intressen, inbegripet affärshemligheter och 
annan konfidentiell information.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 31.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Automatiserat beslutsfattande 
utgör en grundläggande faktor för att 
onlineplattformar ska kunna 
tillhandahålla sina tjänster och har 
betydande konsekvenser för enskilda eller 
för alla mottagare av tjänsten. På grund 
av deras betydelse för unionens ekonomi 
kan de potentiella risker som är 
förknippade med automatiserat 
beslutsfattande när det används av mycket 
stora onlineplattformstjänster inte bara 
påverka en mycket stor mängd användare 
utan även hota vårt samhälle som helhet. 
Det är därför av yttersta vikt att minska 
dessa risker och se till att utformningen 
av det automatiserade beslutsfattandet 
inte skapar några risker för användarna 
eller vårt samhälle. Mycket stora 
onlineplattformar bör därför förse 
kommissionen med den information som 
krävs för att, mot bakgrund av ett antal 
kriterier som förtecknas i denna 
förordning, bedöma de algoritmer som 
används för deras automatiserade 
beslutsfattande. Under sin bedömning får 
kommissionen besluta att rådfråga tredje 
parter, inbegripet berörda offentliga 
myndigheter, forskare och icke-statliga 
organisationer. Om kommissionen 
upptäcker att algoritmen har utformats på 
ett sådant sätt att den inte ger tillräcklig 
säkerhet för dess användning, bör 
kommissionen ges befogenhet att vidta 
lämpliga åtgärder enligt denna 
förordning för att säkerställa att 
algoritmen uppfyller de krav som 
fastställs i den tillämpliga lagstiftningen.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 33a.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 34.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
överträdelser av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning kan leda till 
effektiva, proportionerliga och 

(80) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
överträdelser av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning kan leda till 
effektiva, proportionerliga och 
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avskräckande sanktioner, med beaktande 
av vilken typ av överträdelse det rör sig 
om, hur allvarlig den är, om den är 
återkommande och hur länge den pågått, 
med hänsyn till det allmänintresse som 
eftersträvas, omfattningen och typen av 
verksamhet som bedrivs samt den 
ekonomiska kapaciteten hos den som 
begått överträdelsen. Sanktionerna bör 
särskilt ta hänsyn till huruvida leverantören 
av förmedlingstjänster systematiskt eller 
återkommande underlåter att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning samt, 
i förekommande fall, huruvida leverantören 
är verksam i flera medlemsstater.

avskräckande sanktioner, med beaktande 
av vilken typ av överträdelse det rör sig 
om, hur allvarlig den är, om den är 
återkommande och hur länge den pågått, 
med hänsyn till det allmänintresse som 
eftersträvas, omfattningen och typen av 
verksamhet som bedrivs samt den 
ekonomiska kapaciteten hos den som 
begått överträdelsen. Sanktionerna bör 
särskilt ta hänsyn till huruvida leverantören 
av förmedlingstjänster systematiskt eller 
återkommande underlåter att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning samt, 
i förekommande fall, huruvida leverantören 
är verksam i flera medlemsstater. 
Samordnaren för digitala tjänster bör ha 
befogenhet att begära att den berörda 
rättsliga myndigheten begränsar 
åtkomsten till ett onlinegränssnitt om en 
överträdelse kan orsaka allvarlig skada 
eller medföra brott som innebär ett hot 
mot människors liv eller säkerhet eller om 
leverantören av onlinebaserade 
förmedlingstjänster upprepade gånger har 
åsidosatt de skyldigheter som fastställs i 
förordningen.

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 41 och inspirerat av lagstiftningen om 
konsumentskyddssamarbete.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Om en samordnare för digitala 
tjänster begär att en annan samordnare för 
digitala tjänster ska vidta åtgärder bör den 
begärande samordnaren för digitala 
tjänster, eller nämnden om den har utfärdat 
en rekommendation om att bedöma frågor 

(85) Om en samordnare för digitala 
tjänster begär att en annan samordnare för 
digitala tjänster ska vidta åtgärder bör den 
begärande samordnaren för digitala 
tjänster, eller nämnden om den har utfärdat 
en rekommendation om att bedöma frågor 



PE693.594v01-00 48/139 PR\1232421SV.docx

SV

som berör mer än tre medlemsstater, kunna 
hänskjuta ärendet till kommissionen i 
händelse av oenighet om de bedömningar 
eller åtgärder som vidtagits eller föreslagits 
eller underlåtenhet att vidta några åtgärder. 
På grundval av den information som gjorts 
tillgänglig av de berörda myndigheterna 
bör kommissionen kunna begära att den 
behöriga samordnaren för digitala tjänster 
gör en ny bedömning av ärendet och 
vidtar nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad inom en fastställd 
tidsperiod. Denna möjlighet påverkar inte 
kommissionens allmänna skyldighet att 
övervaka tillämpningen av och vid behov 
kontrollera efterlevnaden av unionsrätten 
under Europeiska unionens domstols 
kontroll i enlighet med fördragen. Om 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet underlåter att vidta några 
åtgärder i enlighet med en sådan begäran 
kan detta också leda till att kommissionen 
ingriper i enlighet med kapitel IV avsnitt 3 
i denna förordning, om den som misstänks 
ha begått en överträdelse är en mycket stor 
onlineplattform.

som berör mer än tre medlemsstater, kunna 
hänskjuta ärendet till kommissionen i 
händelse av oenighet om de bedömningar 
eller åtgärder som vidtagits eller föreslagits 
eller underlåtenhet att vidta några åtgärder. 
På grundval av den information som gjorts 
tillgänglig av de berörda myndigheterna 
bör kommissionen kunna begära att den 
behöriga samordnaren för digitala tjänster 
vidtar nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad inom en fastställd 
tidsperiod. Denna möjlighet påverkar inte 
kommissionens allmänna skyldighet att 
övervaka tillämpningen av och vid behov 
kontrollera efterlevnaden av unionsrätten 
under Europeiska unionens domstols 
kontroll i enlighet med fördragen. Om 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet underlåter att vidta några 
åtgärder i enlighet med en sådan begäran 
kan detta också leda till att kommissionen 
ingriper i enlighet med kapitel IV avsnitt 3 
i denna förordning, om den som misstänks 
ha begått en överträdelse är en mycket stor 
onlineplattform.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att ingen medlemsstat blir en säker fristad från de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning bör kommissionen begära att samordnaren för digitala tjänster 
vidtar de nödvändiga åtgärderna i stället för att endast begära en ny bedömning, om 
kommissionen och flera medlemsstater finner att en plattform har brutit mot skyldigheterna. 
Detta är i linje med de ändringar som gjorts i artikel 45.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 96

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(96) Om en överträdelse av en 
bestämmelse som endast gäller mycket 
stora onlineplattformar inte på ett effektivt 

(96) Om en överträdelse av en 
bestämmelse som endast gäller mycket 
stora onlineplattformar inte på ett effektivt 
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sätt åtgärdas av plattformen i enlighet med 
handlingsplanen, får endast kommissionen, 
på eget initiativ eller efter råd från 
nämnden, besluta att ytterligare undersöka 
den berörda överträdelsen och de åtgärder 
som plattformen därefter har vidtagit, 
vilket samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte kan göra. Efter att ha 
genomfört de nödvändiga 
undersökningarna bör kommissionen 
kunna utfärda beslut om huruvida en 
överträdelse har konstaterats och ålägga 
sanktioner för mycket stora 
onlineplattformar när detta är motiverat. 
Kommissionen bör också ha en möjlighet 
att ingripa i gränsöverskridande situationer 
där samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte har vidtagit åtgärder 
trots kommissionens begäran, eller i 
situationer där samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet själv har begärt 
att kommissionen ska ingripa, med 
avseende på en överträdelse av någon 
annan bestämmelse i denna förordning som 
begåtts av en mycket stor onlineplattform.

sätt åtgärdas av plattformen i enlighet med 
handlingsplanen, bör endast 
kommissionen, på eget initiativ eller efter 
råd från nämnden, inleda ytterligare 
undersökningar om den berörda 
överträdelsen och de åtgärder som 
plattformen därefter har vidtagit, vilket 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte kan göra. Efter att ha 
genomfört de nödvändiga 
undersökningarna bör kommissionen 
kunna utfärda beslut om huruvida en 
överträdelse har konstaterats och ålägga 
sanktioner för mycket stora 
onlineplattformar när detta är motiverat. 
Kommissionen bör också ingripa i 
gränsöverskridande situationer där 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet inte har vidtagit åtgärder 
trots kommissionens begäran, eller i 
situationer där samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet själv har begärt 
att kommissionen ska ingripa, med 
avseende på en överträdelse av någon 
annan bestämmelse i denna förordning som 
begåtts av en mycket stor onlineplattform.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör vara skyldig att agera vid överträdelser. I linje med de ändringar som 
gjorts i artikel 51.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 97

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(97) Kommissionen bör ha friheten att 
besluta huruvida den vill ingripa i sådana 
situationer där den har befogenhet att 
göra detta enligt denna förordning. När 
kommissionen har inlett förfarandet bör de 
berörda samordnarna för digitala tjänster 

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

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

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artiklarna 50 och 51.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehåll och tillämpningsområde Innehåll

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Regler för genomförandet och 
kontrollen av efterlevnaden av denna 
förordning, även vad gäller samarbete och 
samordning mellan behöriga myndigheter.

c) Regler för genomförandet av, 
kontrollen av efterlevnaden av och 
sanktionerna för denna förordning, även 
vad gäller samarbete och samordning 
mellan behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En hög konsumentskyddsnivå är avgörande för att säkerställa en säkrare onlinemiljö. Denna 
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bör därför uttryckligen ingå i målen för denna förordning.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning är inte 
tillämplig på sådana tjänster som inte 
utgör förmedlingstjänster eller på 
eventuella krav som införs för sådana 
tjänster, oavsett om tjänsten tillhandahålls 
med användning av en förmedlingstjänst.

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av de regler som 
fastställs i

utgår

a) direktiv 2000/31/EG,
b) direktiv 2010/13/EG,
c) unionslagstiftning om upphovsrätt 
och närstående rättigheter,
d) förordning (EU) …/…. om 
förhindrande av spridning av 
terrorisminnehåll online [förordningen 
om terrorisminnehåll online, när den 
antagits],
e) förordning (EU) …./…. om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden och direktiv 
(EU) …./…. om fastställande av 
harmoniserade bestämmelser för utseende 
av rättsliga företrädare för insamling av 
bevisning i straffrättsliga förfaranden [e-
bevisning, när den antagits],
f) förordning (EU) nr 2019/1148,
g) förordning (EU) 2019/1150,
h) unionslagstiftning om 
konsumentskydd och produktsäkerhet, 
inbegripet förordning (EU) 2017/2394, 
och
i) unionslagstiftning om skydd av 
personuppgifter, i synnerhet förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller endast 
för förmedlingstjänster som tillhandahålls 
åt tjänstemottagare som har sin 
etableringsort eller hemvist i unionen, 
oavsett etableringsorten för den 
tjänsteleverantör som tillhandahåller 
dessa tjänster.
2. Denna förordning är inte 
tillämplig på tjänster sådana som inte 
utgör förmedlingstjänster eller på 
eventuella krav som införs för sådana 
tjänster, oavsett om tjänsten tillhandahålls 
med användning av en förmedlingstjänst.
3. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av de regler som 
fastställs i
a) direktiv 2000/31/EG,
b) direktiv 2010/13/EG,
c) unionslagstiftning om upphovsrätt 
och närstående rättigheter,
d) förordning (EU) …/…. om 
förhindrande av spridning av 
terrorisminnehåll online [förordningen 
om terrorisminnehåll online, när den 
antagits],
e) förordning (EU) …./…. om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden och direktiv 
(EU) …./…. om fastställande av 
harmoniserade bestämmelser för utseende 
av rättsliga företrädare för insamling av 
bevisning i straffrättsliga förfaranden [e-
bevisning, när den antagits],
f) förordning (EU) 2019/1148,
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g) förordning (EU) 2019/1150,
h) unionslagstiftning om 
konsumentskydd och produktsäkerhet, 
inbegripet förordning (EU) 2017/2394,
i) unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, i synnerhet förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG,
j) direktiv 2013/11/EU och
k) direktiv 2006/123/EG.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring, och för att betona att denna förordning inte påverkar tillämpningen av 
direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter eller tjänstedirektivet.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) informationssamhällets tjänster: 
tjänster i den mening som avses i artikel 
1.1 b i direktiv (EU) 2015/1535.

a) informationssamhällets tjänster: 
tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i 
direktiv (EU) 2015/1535.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) erbjuda tjänster i unionen: att göra 
det möjligt för juridiska eller fysiska 
personer i en eller flera medlemsstater att 

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

använda de tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av informationssamhällets 
tjänster som har en väsentlig anknytning 
till den medlemsstaten eller till de 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring. Det är nödvändigt att skilja mellan ”erbjuda tjänster till unionen” och 
”väsentlig anknytning”.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– verksamhet som riktas till en eller 
flera medlemsstater.

utgår
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Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) väsentlig anknytning: en 
leverantörs anknytning till en eller flera 
medlemsstater, antingen till följd av 
dennes etablering i unionen eller till följd 
av att denne riktar sin verksamhet till en 
eller flera medlemsstater.

Or. en

Motivering

Kriteriet ”ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater” har strukits på grund 
av bristande tydlighet, medan det kriterium som avser ”riktar sin verksamhet till en eller flera 
medlemsstater” bibehålls för att säkerställa att alla relevanta förmedlingstjänster omfattas av 
förordningen.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En cachningstjänst som utgörs av 
överföring i ett kommunikationsnät av 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, och som innefattar 
automatisk, mellanliggande och tillfällig 
lagring av informationen enbart för att 
effektivisera den vidare överföringen av 
informationen till andra tjänstemottagare 
på deras begäran.

– En cachningstjänst som utgörs av 
överföring i ett kommunikationsnät av 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, och som innefattar 
automatisk, mellanliggande och tillfällig 
lagring av informationen samt som 
tillhandahålls enbart för att effektivisera 
den vidare överföringen av informationen 
till andra tjänstemottagare på deras 
begäran.
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Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kriterierna ”i sig eller genom att den hänvisar till en verksamhet” har strukits för att undvika 
att alltför stora mängder innehåll avlägsnas.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) distansavtal: ett avtal i den mening 
som avses i artikel 2.7 i direktiv 
2011/83/EU.

j) distansavtal: ett avtal enligt 
definitionen i artikel 2.7 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Indirekta och direkta former av meddelanden läggs till i definitionen för att till exempel 
inkludera onlineinfluerare som marknadsför produkter och tjänster på ett dolt sätt.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Definitionen av ”rekommendationssystem” går utöver att bara ”föreslå” innehåll. Det 
handlar också om att rangordna och prioritera innehåll. Därför måste definitionen utvidgas i 
enlighet med rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) allmänna villkor: alla villkor eller 
specifikationer, oavsett beteckning eller 

q) allmänna villkor: alla villkor, 
kommunikationsriktlinjer eller 
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form, som reglerar avtalsförhållandet 
mellan leverantören av förmedlingstjänster 
och tjänstemottagaren.

specifikationer, oavsett beteckning eller 
form, som reglerar avtalsförhållandet 
mellan leverantören av förmedlingstjänster 
och tjänstemottagaren.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qa) brottsbekämpande myndigheter: 
de myndigheter som av medlemsstaterna i 
enlighet med deras nationella lagstiftning 
har utsetts som behöriga att utföra 
brottsbekämpning i syfte att förebygga, 
förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra 
brott i samband med olagligt innehåll 
online.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring. Det är nödvändigt att definiera myndigheterna i artikel 21.

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qb) behöriga myndigheter: de 
myndigheter som av medlemsstaterna i 
enlighet med deras nationella lagstiftning 
har utsetts som behöriga att utföra 
uppgifter som omfattar åtgärder mot 
olagligt innehåll online, bland annat 



PE693.594v01-00 62/139 PR\1232421SV.docx

SV

brottsbekämpande myndigheter och 
förvaltningsmyndigheter som har i 
uppgift att verkställa den lagstiftning som 
är tillämplig på vissa särskilda områden, 
oavsett arten av eller det särskilda 
sakinnehållet i den lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring. Det är nödvändigt att definiera de nationella behöriga myndigheter som ska 
utses av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qc) företagsanvändare: en 
privatperson som affärs- eller 
yrkesmässigt, eller en juridisk person som, 
via onlinebaserade förmedlingstjänster 
erbjuder konsumenter varor eller tjänster 
inom ramen för sin närings- eller 
yrkesverksamhet.

Or. en

Motivering

En definition av företagsanvändare har lagts till för att utvidga omfattningen av skyldigheten 
att ha kännedom om sina företagskunder. Definitionen härrör från förordningen om 
främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade 
förmedlingstjänster.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led qd (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

qd) ersättning: ekonomisk ersättning 
som består av direkt eller indirekt 
betalning för den tillhandahållna 
tjänsten, inbegripet om leverantören av 
förmedlingstjänster inte kompenseras 
direkt av tjänstemottagaren eller om 
tjänstemottagaren tillhandahåller 
uppgifter till tjänsteleverantören, utom 
när sådana uppgifter samlas in enbart i 
syfte att uppfylla rättsliga krav.

Or. en

Motivering

En definition av ”ersättning” måste läggas till för att säkerställa kodifieringen av relevant 
rättspraxis och en tydlig förståelse av definitionen av ”annonsering” och de motsvarande 
transparenskrav rörande annonsering som fastställs i artikel 24.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tillhandahållandet av en av 
informationssamhällets tjänster som utgörs 
av överföring i ett kommunikationsnät av 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, ska tjänsteleverantören 
inte vara ansvarig för den automatiska, 
mellanliggande och tillfälliga lagring av 
informationen som ägt rum enbart för att 
effektivisera vidare överföring av 
informationen till andra tjänstemottagare 
på deras begäran, under förutsättning att

1. Vid tillhandahållandet av en av 
informationssamhällets tjänster som utgörs 
av överföring i ett kommunikationsnät av 
information som tillhandahållits av en 
tjänstemottagare, ska tjänsteleverantören 
inte vara ansvarig för den automatiska, 
mellanliggande och tillfälliga lagring av 
informationen som ägt rum enbart för att 
effektivisera vidare överföring av 
informationen till andra tjänstemottagare 
på deras begäran, under förutsättning att 
tjänsteleverantören

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tjänsteleverantören inte ändrar 
informationen,

a) inte ändrar informationen,

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tjänsteleverantören uppfyller 
villkoren för tillgång till informationen,

b) uppfyller villkoren för tillgång till 
informationen,

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tjänsteleverantören följer regler för 
uppdatering av informationen, vilka 
fastställts på ett sätt som är allmänt 
vedertaget och använt inom branschen,

c) följer regler för uppdatering av 
informationen, vilka fastställts på ett sätt 
som är allmänt vedertaget och använt inom 
branschen,

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tjänsteleverantören inte ingriper i 
den lagliga användningen av den teknik 
som är allmänt vedertagen och som 
används inom branschen för att få fram 
data om hur informationen används, och

d) inte ingriper i den lagliga 
användningen av den teknik som är allmänt 
vedertagen och som används inom 
branschen för att få fram uppgifter om hur 
informationen används, och

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) handlar utan dröjsmål för att 
avlägsna den information han har lagrat 
eller göra den oåtkomlig så snart han fått 
kännedom om att den information som 
ursprungligen överfördes har avlägsnats 
från nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en 
domstol eller administrativ myndighet har 
bestämt att den ska avlägsnas eller göras 
oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar de särskilda 
tidsfrister som fastställs i unionsrätten 
eller i administrativa eller rättsliga beslut 
ska leverantörer av värdtjänster, när de 
får faktisk kunskap eller medvetenhet om 
det, avlägsna olagligt innehåll eller göra 
det oåtkomligt så snart som möjligt och 
under alla omständigheter
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a) inom 24 timmar om det olagliga 
innehållet allvarligt kan skada den 
allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten eller folkhälsan eller allvarligt 
skada konsumenternas hälsa eller 
säkerhet,
b) inom sju dagar i alla andra fall 
där det olagliga innehållet inte allvarligt 
skadar den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten, folkhälsan eller 
konsumenternas hälsa eller säkerhet.
Om leverantören av värdtjänster inte kan 
fullgöra skyldigheten i punkt 1a på grund 
av force majeure eller av objektivt 
motiverade tekniska eller operativa skäl, 
ska leverantören utan onödigt dröjsmål 
informera den behöriga myndighet som 
utfärdat ett föreläggande enligt artikel 8 
eller den tjänstemottagare som har lämnat 
in en anmälan enligt artikel 14 om dessa 
skäl.

Or. en

Motivering

I rättsakten om digitala tjänster bör det upprättas en ram för anmälan och avlistning med ett 
tydligt definierat förfarande, skyddsåtgärder och tidsplan för att agera vid anmälningar om 
olagligt innehåll och säkerställa enhetliga förfaranden i alla medlemsstater. Även om det är 
nödvändigt att ge digitala plattformar tid att bedöma innehållets laglighet har visst 
användarproducerat innehåll en mycket stor inverkan och kan utgöra ett större hot mot 
samhället eller orsaka betydande skada för individen.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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onlineplattform visar den specifika 
informationen, eller på annat sätt 
möjliggör den specifika transaktionen i 
fråga, på ett sådant sätt att en 
genomsnittlig och rimligt välunderrättad 
konsument fås att tro att denna 
information, eller den produkt eller tjänst 
är föremål för transaktionen, 
tillhandahålls antingen av själva 
onlineplattformen eller av en 
tjänstemottagare som handlar under 
tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende.

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 5a.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a.
Ansvaret hos onlineplattformar som gör 

det möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare

1. Utöver vad som sägs i artikel 5.1 
ska en onlineplattform som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare inte 
omfattas av det undantag från ansvar som 
föreskrivs i artikel 5 om den inte uppfyller 
de skyldigheter som avses i artiklarna 11, 
13b, 13c, 14, 22 eller 24a.
Detta undantag från ansvar ska inte 
heller omfatta en onlineplattform om den 
inte uppfyller särskilda informationskrav 
för avtal som ingås på marknadsplatser 
online, i enlighet med artikel 6a.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 



PE693.594v01-00 68/139 PR\1232421SV.docx

SV

2011/83/EU.
2. Undantaget från ansvar i artikel 
5.1 och i punkt 1 i denna artikel ska inte 
tillämpas med avseende på ansvaret hos 
onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare inom ramen för 
konsumentskyddslagstiftningen, om en 
sådan onlineplattform visar den specifika 
informationen eller på annat sätt 
möjliggör den specifika transaktionen i 
fråga på ett sätt som gör att en konsument 
tror att denna information, eller den 
produkt eller tjänst som är föremål för 
transaktionen, tillhandahålls antingen av 
själva onlineplattformen eller av en 
tjänstemottagare som handlar under 
tjänsteleverantörens överinseende, 
ledning eller avgörande inflytande.
3. För bedömning av huruvida 
onlineplattformen har detta överinseende, 
denna ledning eller detta avgörande 
inflytande över näringsidkaren ska de 
relevanta kriterierna omfatta följande:
a) Avtalet mellan näringsidkare och 
konsument ingås uteslutande genom 
faciliteter som tillhandahålls på 
plattformen.
b) Operatören av onlineplattformen 
undanhåller näringsidkarens identitet 
eller kontaktuppgifter fram till dess att 
avtalet mellan näringsidkare och 
konsument ingåtts.
c) Operatören av onlineplattformen 
använder enbart betalningssystem som 
gör det möjligt för operatören av 
plattformen att hålla inne med 
betalningar som konsumenten gjort till 
näringsidkaren.
d) Villkoren i avtalet mellan 
näringsidkare och konsument fastställs 
huvudsakligen av operatören av 
onlineplattformen.
e) Det pris som konsumenten ska 
betala fastställs av operatören av 
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onlineplattformen.
f) Onlineplattformen marknadsför 
produkten eller tjänsten i eget namn i 
stället för att använda namnet på den 
näringsidkare som tillhandahåller den.
4. Undantaget från ansvar i artikel 
5.1 i denna förordning ska inte tillämpas 
om en onlineplattform gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare från tredjeländer om
a) det inte finns någon ekonomisk 
aktör inom unionen som är ansvarig för 
produktsäkerheten eller om den 
ekonomiska aktören är tillgänglig men 
inte bemöter skadeståndsanspråk, och 

b) produkten inte är förenlig med 
relevant unionsrätt eller nationella rätt i 
fråga om produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse.
5. Konsumenter som ingår 
distansavtal med näringsidkare ska ha 
rätt att begära gottgörelse från 
onlineplattformen för överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning och i enlighet med relevant 
unionsrätt och nationell rätt.
6. Onlineplattformen ska ha rätt att 
begära gottgörelse från den näringsidkare 
som har använt dess tjänster om 
näringsidkaren inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt denna förordning med 
avseende på onlineplattformen eller 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Ytterligare villkor måste fastställas för att säkerställa att onlinebaserade marknadsplatser 
inte är undantagna från ansvar vid försäljning av olagliga produkter och tjänster. En 
onlineplattform omfattas inte av undantaget för ansvar om den inte uppfyller vissa krav på 
tillbörlig aktsamhet som fastställs i denna förordning eller i fall där en näringsidkare från ett 
tredjeland inte har någon ekonomisk aktör i unionen som är ansvarig för produktsäkerhet. 
Konsumenterna kommer att kunna söka gottgörelse från onlineplattformen, medan 
onlineplattformen i gengäld kommer att kunna söka gottgörelse från näringsidkaren.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att 
sådana åtgärder åtföljs av lämpliga 
skyddsåtgärder, såsom mänsklig tillsyn, 
dokumentation, spårbarhet eller 
eventuella ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att undersökningar på eget 
initiativ är korrekta, rättvisa, icke-
diskriminerande och transparenta.

Or. en
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Motivering

Frivilliga åtgärder skyddar inte konsumenterna tillräckligt och ändamålsenligt. Därför 
behövs lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att undersökningsåtgärder på eget initiativ 
är korrekta, rättvisa, icke-diskriminerande och transparenta.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska vid mottagandet av ett föreläggande 
om att tillhandahålla en specifik 
upplysning om en eller flera specifika 
individuella tjänstemottagare vilket 
utfärdats av de berörda nationella rättsliga 
eller administrativa myndigheterna på 
grundval av tillämplig unionslagstiftning 
eller nationell lagstiftning, i enlighet med 
unionslagstiftning, utan dröjsmål 
underrätta den myndighet som utfärdat 

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska vid mottagandet av ett föreläggande 
om att tillhandahålla en specifik 
upplysning om en eller flera specifika 
individuella tjänstemottagare vilket 
utfärdats av de berörda nationella rättsliga 
eller administrativa myndigheterna på 
grundval av tillämplig unionslagstiftning 
eller nationell lagstiftning, i enlighet med 
unionslagstiftning, snabbt och utan 
dröjsmål underrätta den myndighet som 
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föreläggandet om mottagandet av 
föreläggandet och den verkan som det 
givits.

utfärdat föreläggandet om mottagandet av 
föreläggandet och den verkan som det 
givits.

Or. en

Ändringsförslag 78

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En motivering som förklarar för 
vilket ändamål som informationen behövs 
och varför kravet på tillhandahållande av 
information är nödvändigt och 
proportionellt för att avgöra om mottagarna 
av förmedlingstjänsterna följer tillämpliga 
unionsbestämmelser eller nationella 
bestämmelser, om det inte är omöjligt att 
tillhandahålla en sådan motivering av skäl 
förbundna med förebyggande, 
förhindrande, utredning, avslöjande eller 
lagföring av brott.

– En motivering som förklarar för 
vilket ändamål som informationen behövs 
och varför kravet på tillhandahållande av 
information är nödvändigt och 
proportionellt för att avgöra om mottagarna 
av förmedlingstjänsterna följer tillämplig 
unionsrätt eller nationell rätt, om det inte 
är omöjligt att tillhandahålla en sådan 
motivering av skäl förbundna med 
förebyggande, förhindrande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontaktpunkter Kontaktpunkter för medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen och 
nämnden

Or. en
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a.
Kontaktpunkter för tjänstemottagare

1. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska göra det möjligt 
för tjänstemottagare att kommunicera 
med dem genom att tillhandahålla 
snabba, direkta och effektiva 
kommunikationsmedel såsom 
telefonnummer, e-postadresser, 
elektroniska kontaktformulär, 
dialogrobotar eller 
snabbmeddelandetjänster samt den 
geografiska adressen till driftsstället för 
leverantören av förmedlingstjänster.
2. De kommunikationsmedel som 
avses i punkt 1 ska vara snabbt och lätt 
tillgängliga för tjänstemottagarna på ett 
tydligt, användarvänligt, lätt identifierbart 
och, om möjligt, enhetligt sätt. 
Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
göra det möjligt för tjänstemottagarna att 
enkelt välja lika tillgängliga, snabba, 
direkta och effektiva kommunikationssätt 
som inte inbegriper automatiska verktyg.
3. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska anslå tillräckliga 
personalresurser och ekonomiska 
resurser för att säkerställa att den 
kommunikation och de svar som avses i 
punkt 1 tillhandahålls på ett snabbt och 
effektivt sätt.

Or. en

Motivering

För att underlätta enkla och pålitliga interaktioner med förmedlingstjänster. Inte bara de 
nationella myndigheterna utan även tjänstemottagarna bör ha tillgång till direkta och 
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effektiva sätt att kommunicera med förmedlingstjänsterna.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska ge sina rättsliga företrädare i uppdrag 
att vid sidan av eller i stället för 
leverantören hantera kontakterna med 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och nämnden när det gäller 
alla frågor som är nödvändiga för 
mottagande, efterlevnad och tillämpning av 
beslut som utfärdas i samband med denna 
förordning. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska förse sina rättsliga 
företrädare med de befogenheter och 
resurser som är nödvändiga för att 
samarbeta med medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen och nämnden 
och för att följa dessa beslut.

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska ge sina rättsliga företrädare i uppdrag 
att vid sidan av eller i stället för 
leverantören hantera kontakterna med 
medlemsstaternas myndigheter, 
kommissionen och nämnden när det gäller 
alla frågor som är nödvändiga för 
mottagande, efterlevnad och tillämpning av 
beslut som utfärdas i samband med denna 
förordning. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska förse sina rättsliga 
företrädare med de befogenheter som är 
nödvändiga och de resurser som krävs för 
att samarbeta med medlemsstaternas 
myndigheter, kommissionen och nämnden 
och för att följa dessa beslut och fullgöra 
sina skyldigheter när leverantören av 
förmedlingstjänster är ansvarig för 
åsidosättandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att denna förordning efterlevs måste de rättsliga företrädarna ha 
tillräckliga resurser för att fullgöra sina skyldigheter, om leverantören av förmedlingstjänsten 
är ansvarig för åsidosättande av skyldigheterna i denna förordning. Detta inbegriper 
betalning av de böter som skulle kunna åläggas leverantören av förmedlingstjänster.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska använda rättvisa, icke-
diskriminerande och transparenta 
avtalsvillkor som ska vara formulerade i 
klara och entydiga ordalag och finnas 
allmänt tillgängliga i ett användarvänligt 
format. 

Or. en

Motivering

Tjänstemottagare, särskilt privatpersoner, bör alltid dra nytta av tydliga, otvetydiga och 
rättvisa avtalsvillkor, oavsett vilken typ av onlinebaserad förmedlare de använder.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska i sina allmänna 
villkor ha med information om de 
eventuella begränsningar som de 
tillämpar på användningen av deras 
tjänster när det gäller den information 
som tillhandahålls av tjänstemottagarna. 
Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
också inkludera information om 
tjänstemottagarens rätt att upphöra med 
användningen av tjänsten i ett direkt 
tillgängligt format. De ska även inkludera 
uppgifter om alla policyer, förfaranden, 
åtgärder och verktyg som används i 
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innehållsmodereringssyfte, inbegripet 
algoritmbaserat beslutsfattande och 
mänsklig granskning.

Or. en

Motivering

Tjänstemottagare måste kunna avaktivera sitt konto på en förmedlingstjänst på ett enkelt och 
användarvänligt sätt. Dessutom bör förmedlingstjänsternas villkor också innehålla 
information om den innehållsmoderering som används av plattformen.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska underrätta 
tjänstemottagarna om varje betydande 
ändring av avtalsvillkoren som kan 
påverka deras rättigheter och lämna en 
förklaring till denna.

Or. en

Motivering

Förmedlingstjänster måste informera tjänstemottagarna om betydande ändringar av 
avtalsvillkoren som kan påverka mottagarnas rättigheter för att säkerställa rättssäkerheten 
för både användare och företag.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett aktsamt, objektivt och 
proportionellt sätt vid tillämpningen och 
kontrollen av efterlevnaden av de 
begränsningar som avses i punkt 1, med 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska ge 
tjänstemottagarna en kortfattad och 
lättläst sammanfattning av villkoren. I 
sammanfattningen ska de viktigaste 
inslagen i informationskraven anges, 
inbegripet möjligheten att enkelt kunna 
välja bort frivilliga klausuler, och de 
rättsmedel som finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Leverantörer av förmedlingstjänster bör inkludera en sammanfattning i sina villkor på ett 
kortfattat, tydligt och användarvänligt sätt så att användarna lätt kan förstå de viktigaste 
inslagen.

Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om möjligt ska leverantörer av 
förmedlingstjänster använda grafiska 
element såsom ikoner eller bilder för att 
illustrera de viktigaste inslagen i 
informationskraven.
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Or. en

Motivering

För att säkerställa att villkoren är läsbara kan ikoner eller bilder användas för att göra 
avtalen begripliga.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt konsekvensbedömningen är kostnaderna för insynskraven i artikel 13 marginella. 
Därför bör små företag med en årsomsättning på 2–10 miljoner euro kunna uppfylla 
skyldigheterna. Kravet på transparens bör dock inte gälla mikroföretag, eftersom de till 
exempel även omfattar öppna trådlösa nätverk på restauranger.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a.
Visning av företagsanvändarnas identitet

En leverantör av förmedlingstjänster ska 
säkerställa att identiteten på den 
företagsanvändare som tillhandahåller 
innehållet, varorna eller tjänsterna 
framgår klart och tydligt jämte det 
innehåll, de varorna eller de tjänster som 
erbjuds.
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Or. en

Motivering

För att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå måste rättsakten om digitala tjänster 
innehålla en skyldighet för förmedlingstjänsten att ange företagsanvändarens identitet. 
Skyldigheten bygger på artikel 3.5 i förordningen om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, men bör gälla för 
alla förmedlingstjänster och inte bara onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Spårbarhet för företagsanvändare

1. En leverantör av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att 
företagsanvändare endast kan använda 
deras tjänster om leverantören av 
förmedlingstjänster har fått följande 
information:
a) Företagsanvändarens namn, 
adress, telefonnummer och e-postadress.
b) En kopia av företagsanvändarens 
identitetshandling eller annan elektronisk 
identifiering enligt artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/20141a.
c) Företagsanvändarens 
bankuppgifter, om företagsanvändarens 
är en fysisk person.
d) Om företagsanvändaren är 
registrerad i ett handelsregister eller 
liknande offentligt register, det register i 
vilket företagsanvändaren är registrerad 
och dennes registreringsnummer eller 
motsvarande identifieringsuppgifter i 
detta register.
2. Leverantören av 
förmedlingstjänster ska, vid mottagandet 
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av denna information och fram till 
avtalets slut, göra rimliga ansträngningar 
för att bedöma om den information som 
avses i punkt 1 a och d är tillförlitlig och 
aktuell, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser 
eller onlinegränssnitt som tillhandahålls 
av en medlemsstat eller av unionen, eller 
genom att begära att företagsanvändaren 
tillhandahåller styrkande handlingar från 
tillförlitliga källor.
3. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster får indikationer på att 
någon del av den information enligt punkt 
1 som erhållits från den berörda 
företagsanvändaren är oriktig eller 
ofullständig ska den leverantören av 
förmedlingstjänster begära att 
företagsanvändaren rättar den 
informationen i den utsträckning som är 
nödvändig för att säkerställa att all 
information är korrekt och fullständig, 
vilket ska ske utan dröjsmål eller inom 
den tidsfrist som fastställs i unionsrätten 
eller nationell lagstiftning.
Om företagsanvändaren underlåter att 
rätta eller komplettera informationen ska 
leverantören av förmedlingstjänster 
tillfälligt avbryta tillhandahållandet av 
sina tjänster till företagsanvändaren till 
dess att denna begäran uppfylls.
4. Leverantören av 
förmedlingstjänster ska lagra den 
information som erhållits i enlighet med 
punkterna 1 och 2 på ett säkert sätt under 
hela löptiden för dess avtalsförhållande 
med den berörda företagsanvändaren. 
Den ska sedan radera informationen.
5. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2 ska leverantören 
av förmedlingstjänster endast röja 
informationen till tredje part när detta 
krävs i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen, inbegripet de 
förelägganden som avses i artikel 9 och 
eventuella andra förelägganden som 
utfärdats av medlemsstaternas behöriga 
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myndigheter eller kommissionen för 
utövandet av deras uppgifter inom ramen 
för denna förordning.
6. Leverantören av 
förmedlingstjänster ska ge 
tjänstemottagarna tillgång till den 
information som avses i punkt 1 a och d, 
på ett tydligt, lättillgängligt och begripligt 
sätt.
________________
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

Motivering

För att principen om identifiering ska vara effektiv bör den inte begränsas till e-
marknadsplatser. I stället bör alla informationssamhällets tjänster som används för att 
tillhandahålla olagligt innehåll, t.ex. domänregister, leverantörer av 
innehållsleveransnätverk och annonsnätverk, vara skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att 
stoppa, begränsa och förhindra olaglig verksamhet. Utan en verifierad identitet kommer 
konsumenterna att berövas effektiva prövningsmekanismer.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13c
Transparens vad gäller 

onlineannonsering
1. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som visar 
annonsering på sina onlinegränssnitt ska 
säkerställa att tjänstemottagarna, för 
varje enskild annons som visas för varje 
enskild mottagare, på ett klart, koncist 
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och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:
a) Att den information som visas på 
gränssnittet eller delar av det utgör 
onlineannonsering, bland annat genom 
framträdande och harmoniserad 
märkning.
b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades 
och den fysiska eller juridiska person som 
finansierar annonsen.
c) Tydlig, meningsfull och enhetlig 
information om de parametrar som 
använts för att fastställa vilka mottagare 
som annonsen ska visas för.
e) Om annonsen visades med hjälp 
av ett automatiskt verktyg och identiteten 
på den person som är ansvarig för det 
verktyget.
2. Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt som fastställer de 
harmoniserade specifikationerna för den 
märkning som avses i punkt 1 a i denna 
artikel.
3. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska informera den 
fysiska eller juridiska person för vars 
räkning annonseringen visades var 
annonseringen har visats. De ska också 
på begäran informera de offentliga 
myndigheterna.
4. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som visar 
annonsering på sina onlinegränssnitt ska 
på begäran enkelt kunna ge icke-statliga 
organisationer, forskare och offentliga 
myndigheter tillgång till information om 
direkta och indirekta betalningar eller all 
annan ersättning de har erhållit för att 
visa motsvarande annonsering på sina 
onlinegränssnitt.

Or. en
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Motivering

Tillämpningsområdet för denna artikel bör utvidgas från onlineplattformar till 
förmedlingstjänster som visar annonser på sina onlinegränssnitt. Användarna känner 
dessutom ofta inte igen förekomsten av kommersiellt innehåll, särskilt inte när det gäller 
kommersiellt innehåll från influerare. För att öka konsumenternas medvetenhet om annonsen 
måste framträdande och harmoniserad märkning av annonser säkerställas. För att 
säkerställa att annonsörerna är väl informerade om var annonsen har visats bör 
förmedlingstjänsten slutligen informera annonsören om var annonsen har visats.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 13d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13d
Mottagarnas samtycke till annonsering

1. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska som standard 
säkerställa att deras tjänstemottagare inte 
är föremål för riktad, individuellt riktad 
och beteendestyrd annonsering, såvida 
inte tjänstemottagaren har gett sitt fria, 
specifika, informerade och otvetydiga 
samtycke. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att 
tjänstemottagare enkelt kan göra ett 
välgrundat val när de uttrycker sitt 
samtycke genom att förse dem med 
meningsfull information, bland annat om 
värdet av att ge tillgång till deras 
uppgifter och om användningen av dessa.
2. När leverantören av 
förmedlingstjänster begär samtycke från 
tjänstemottagare som betraktas som 
sårbara konsumenter bör denne vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
dessa konsumenter har fått tillräcklig och 
relevant information innan de ger sitt 
samtycke.
3. Vid behandling av uppgifter för 
riktad, individuellt riktad och 
beteendestyrd annonsering ska online-
förmedlingstjänster följa relevant 
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unionslagstiftning och inte ägna sig åt 
verksamhet som kan leda till 
genomgripande spårning, såsom 
oproportionerlig kombination av uppgifter 
som samlas in av plattformar eller 
oproportionerlig behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter som kan användas 
för att utnyttja sårbarheter.
4. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska organisera sitt 
onlinegränssnitt på ett sådant sätt att 
tjänstemottagare, särskilt de som 
betraktas som sårbara konsumenter, 
enkelt och effektivt kan få tillgång till och 
ändra annonsparametrar. Leverantörer 
av förmedlingstjänster ska regelbundet 
övervaka tjänstemottagarnas användning 
av annonsparametrar och göra sitt bästa 
för att öka deras medvetenhet om 
möjligheten att ändra dessa parametrar.

Or. en

Motivering

Sociala medier främjar personanpassad reklam baserat på insamlingen av deras användares 
uppgifter. Med dessa uppgifter vet sociala medier exakt när, hur och varför vi är mest 
mottagliga för att köpa något. Den utbredda användningen av uppgifter är ett problem för 
konsumenterna, särskilt sårbara grupper. Därför, och i enlighet med IMCO INL-rapporten 
2020/2018(INL), bör strängare regler införas. Leverantörer av förmedlingstjänster bör se till 
att tjänstemottagarna inte är föremål för dessa former av reklam om de inte har uttryckt sitt 
fria och informerade samtycke.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Att ange en URL behövs inte alltid för att avgöra vilket innehåll en anmälare hänvisar till. 
Dessutom är det ibland omöjligt för vissa plattformar såsom Facebook att kopiera en länk till 
URL:en, vilket skulle göra detta krav svårt att uppfylla.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen har befogenhet att 
anta delegerade akter för att fastställa 
mallar när det gäller formen på, 
innehållet i och andra aspekter av 
anmälningarna i enlighet med punkt 2.

Or. en
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Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Om en onlineplattform som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare upptäcker 
och identifierar olagliga varor eller 
tjänster ska den förhindra att detta 
innehåll dyker upp på nytt på plattformen. 
Tillämpningen av detta krav ska inte leda 
till någon allmän övervakningsskyldighet.

Or. en

Motivering

För att effektivt och meningsfullt kunna ta itu med spridningen av olagliga produkter och 
tjänster på e-marknadsplatser måste plattformarna vidta åtgärder för att förhindra att 
olagligt innehåll dyker upp på nytt efter att ha avlägsnats. Detta skulle inte bara garantera en 
säkrare onlinemiljö utan även lika villkor för europeiska företag.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Undantag för mikroföretag och små 

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

Motivering

Konsumentskyddslagstiftningen skiljer inte mellan små och stora företag. De skyldigheter 
som anges i avsnitt 3, med undantag för artikel 23, bör också gälla mikroföretag och små 
företag för att skydda konsumenter och tjänstemottagare från olagligt innehåll.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det interna systemet för hantering av klagomål bör vara tillgängligt både för dem vars 
innehåll har avlägsnats eller ändrats och för dem vars anmälan har avslagits.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Beslut om att, helt eller delvis, 
tillfälligt avbryta eller avsluta 
tillhandahållandet av tjänsten till 
mottagarna.

b) Beslut om att, helt eller delvis, 
tillfälligt avbryta eller avsluta eller inte 
tillfälligt avbryta eller avsluta 
tillhandahållandet av tjänsten till 
mottagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beslut om att tillfälligt avbryta eller 
avsluta mottagarnas konto.

c) Beslut om att tillfälligt avbryta eller 
avsluta eller inte tillfälligt avbryta eller 
avsluta mottagarnas konto.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa att klagomål hanteras så snabbt som möjligt har en tidsfrist fastställts till 
sju dagar där så är möjligt.
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Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Certifierade organ för tvistlösning 
utanför domstol ska avsluta 
tvistlösningsförfaranden inom rimlig tid 
och senast 90 kalenderdagar efter den dag 
då det certifierade organet mottog 
klagomålet. Förfarandet ska anses 
avslutat den dag då det certifierade 
organet har gjort resultatet av 
tvistlösningsförfarandet utanför domstol 
tillgängligt.

Or. en
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Motivering

I direktiv 2009/22/EG om alternativ tvistlösning fastställs en tidsfrist för resultatet av 
förfarandet inom 90 kalenderdagar från den dag då enheten mottog den fullständiga 
klagomålsakten. När det gäller hantering av klagomål enligt denna förordning bör samma 
tidsfrist tillämpas.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den bedriver sin 
anmälningsrelaterade verksamhet på ett 
vaksamt och objektivt sätt och utan 
dröjsmål.

c) Den bedriver sin 
anmälningsrelaterade verksamhet på ett 
objektivt sätt.

Or. en

Motivering

Betrodda anmälare bör kunna underrätta plattformen om olagligt innehåll som finns på deras 
webbplats, utan att vara begränsade till villkoret att detta ska ske på ett vaksamt sätt och utan 
dröjsmål. Detta villkor riskerar att leda till att plattformar försummar anmälningar endast för 
att de mottogs en viss tid efter det att innehållet publicerades på gränssnittet.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

När en användare ofta tillhandahåller olagligt innehåll på en plattforms gränssnitt, t.ex. 
produkter som inte överensstämmer med EU-lagstiftningen, bör plattformen under en rimlig 
tidsperiod stänga av användaren. Detta bör inte begränsas enbart till innehåll som är 
uppenbart olagligt.

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Onlineplattformar ska göra sitt 
bästa för att se till att avstängda 
tjänstemottagare inte kan använda 
tjänsten igen förrän avstängningen har 
hävts. Denna skyldighet ska inte leda till 
någon allmän övervakningsskyldighet.

Or. en

Motivering

När en plattform beslutar att stänga av en användare bör den göra sitt bästa för att se till att 
användaren inte dyker upp igen på tjänsten förrän avstängningen har hävts.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Mottagarens, individens, enhetens 
eller den klagandes avsikt.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle kräva att leverantören av onlinetjänster utvärderar mottagarens avsikt, och 
innebär därför en subjektiv bedömning som inte kan överlåtas till plattformen.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om onlineplattformen beslutar att 
avbryta tillhandahållandet av sina tjänster 
till en tjänstemottagare vars konto är av 
allmänt intresse måste onlineplattformen 
få godkännande från den berörda 
rättsliga myndigheten innan den tillämpar 
sitt beslut.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att konton av allmänt intresse, t.ex. politikers konton, inte stängs av enbart 
på grundval av plattformens beslut.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Näringsidkares spårbarhet Näringsidkares, produkters och tjänsters 
spårbarhet

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att utvidga artikelns tillämpningsområde för att säkerställa 
spårbarhet för inte bara näringsidkare utan även produkter och tjänster. Detta bygger på 
artikel 13b.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska den 

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

utöver artikel 13b, inhämta följande 
information:

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 13b.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 13b.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 13b.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om näringsidkaren är registrerad 
i ett handelsregister eller liknande 
offentligt register, det register i vilket 
näringsidkaren är registrerad och dennes 
registreringsnummer eller motsvarande 
identifieringsuppgifter i detta register.

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 13b.
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Att förlita sig på självcertifiering är inte tillräckligt för att säkerställa konsumentskyddet.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Den typ av produkter eller tjänster 
som näringsidkaren avser att erbjuda på 
onlineplattformen, inbegripet information 
som gör det möjligt att entydigt identifiera 
den produkt eller tjänst som ska erbjudas, 
och relevant information i enlighet med 
de krav på överensstämmelse för 
produkter och tjänster som fastställs i 
unionsrätten, däribland CE-märkning 
och varningar, information och etiketter i 
tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att plattformar har relevant information om produkter och tjänster som de 
erbjuder på sitt gränssnitt. Samtidigt bör näringsidkare vara skyldiga att ange vilken typ av 
produkter eller tjänster de avser att sälja.
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Onlineplattformar som gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare ska, vid 
mottagandet av denna information och 
innan de tillhandahåller sina tjänster till 
näringsidkaren eller innan de placerar 
produkten eller tjänsten på sitt 
onlinegränssnitt, och fram till avtalets 
slut, kontrollera om den information som 
lämnas av näringsidkaren och som avses i 
punkt 1 d och fa är tillförlitlig, fullständig 
och aktuell. Operatören av 
onlineplattformen ska kontrollera den 
information som lämnas av 
näringsidkaren genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, vars 
förteckning har upprättats av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt som ska antas senast ett 
år efter ikraftträdandet av denna 
förordning, eller genom att begära att 
näringsidkaren tillhandahåller styrkande 
handlingar från tillförlitliga källor. 
Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
tillämpa identifierings- och 
kontrollåtgärderna på nya och befintliga 
näringsidkare.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att plattformen ger sina användare säkrast möjliga miljö ska 
onlineplattformen kontrollera den information som näringsidkaren lämnar, däribland om 
typen av produkt eller tjänst innan den erbjuds på plattformen. Plattformen ska utföra samma 
kontroller för befintliga näringsidkare och fram till att avtalet med näringsidkaren upphör för 
att säkerställa en högre säkerhetsnivå.
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Onlineplattformen ska vidta 
lämpliga åtgärder, såsom slumpmässiga 
kontroller av de produkter och tjänster 
som erbjuds konsumenterna, utöver 
skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2 i 
denna artikel, för att identifiera och 
förhindra spridning, av näringsidkare 
som använder tjänsten, av erbjudanden 
om produkter eller tjänster som inte är 
förenliga med unionsrätten eller nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

För att identifiera och förhindra att olagliga produkter från tredjeländer kommer till unionen 
ska marknadsplatsen vidta lämpliga åtgärder, t.ex. slumpmässiga kontroller av de produkter 
och tjänster som erbjuds konsumenterna.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om näringsidkaren underlåter att rätta 
eller komplettera informationen ska 
onlineplattformen tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
näringsidkaren till dess att denna begäran 
uppfylls.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om en 
marknadskontrollmyndighet eller en 
tullmyndighet informerar 
onlineplattformen om att ett erbjudande 
om en produkt eller en tjänst är olagligt 
med avseende på tillämpliga krav i 
unionsrätten eller nationell lagstiftning, 
såsom krav på produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse, ska 
onlineplattformen avlägsna erbjudandet 
eller göra det oåtkomligt i enlighet med 
artikel 5 i denna förordning. 
Onlineplattformen ska informera den 
näringsidkare som tillhandahållit det 
olagliga erbjudandet om en produkt eller 
en tjänst om det beslut som avses i denna 
punkt, i enlighet med artiklarna 15 och 
17. Onlineplattformen ska också 
informera marknadskontrollmyndigheten 
eller tullmyndigheten om det beslut som 
fattas.
När näringsidkaren informeras om 
beslutet att avlägsna erbjudandet eller 
göra det oåtkomligt, och om det aktuella 
erbjudandets olaglighet avser produktens 
bristande överensstämmelse eller 
tillhandahållande av en tjänst som kan 
äventyra konsumenternas hälsa eller 
säkerhet, ska onlineplattformen begära att 
näringsidkaren lämnar all information 
som kan visa att näringsidkaren i fråga 
har vidtagit lämpliga korrigerande 
åtgärder, i tillämpliga fall även åtgärder i 
den mening som avses i artikel 16.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/10201a.

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa att e-marknadsplatser vid behov samarbetar med relevanta myndigheter 
när det gäller produkter och tjänster som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2 ska plattformen 
endast röja informationen till tredje part 
när detta krävs i enlighet med den 
tillämpliga lagstiftningen, inbegripet de 
förelägganden som avses i artikel 9 och 
eventuella andra förelägganden som 
utfärdats av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter eller kommissionen för 
utövandet av deras uppgifter inom ramen 
för denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Onlineplattformarna ska ge 
tjänstemottagarna tillgång till den 
information som avses i punkt 1 a, d, e 
och f, på ett tydligt, lättillgängligt och 

utgår
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begripligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa de 
uppgifter som krävs i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Antalet tvister som hänskjutits till 
de organ för tvistlösning utanför domstol 
som avses i artikel 18, resultaten av 
tvistlösningarna och den genomsnittliga 
tidsåtgången för genomförandet av 
tvistlösningsförfarandena.

a) Antalet tvister som hänskjutits till 
de certifierade organ för tvistlösning 
utanför domstol som avses i artikel 18, 
resultaten av tvistlösningarna och den 
genomsnittliga tidsåtgången för 
genomförandet av 
tvistlösningsförfarandena.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring.
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Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med de ändringar som gjorts i artikel 20.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Transparens vad gäller 

onlineannonsering
Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa 
att tjänstemottagarna, för varje enskild 
annons som visas för varje enskild 
mottagare, på ett klart och entydigt sätt 
och i realtid, kan identifiera följande:
a) Att den information som visas 
utgör annonsering,
b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.
c) Meningsfull information om de 
huvudparametrar som använts för att 
fastställa vilka mottagare som 
annonseringen ska visas för.

Or. en

Motivering

Har flyttats till 13c.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Rekommendationssystem

1. Onlineplattformar ska säkerställa 
att deras tjänstemottagare inte är föremål 
för rekommendationssystem baserade på 
profilering, såvida inte tjänstemottagaren 
har gett sitt fria, specifika, informerade 
och otvetydiga samtycke. 
Onlineplattformar ska säkerställa att det 
alternativ som inte baseras på profilering 
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aktiveras som standard.
2. Onlineplattformar ska i sina 
villkor och när innehåll rekommenderas, 
på ett tydligt, tillgängligt och lättbegripligt 
sätt, ange de huvudparametrar som 
används i rekommendationssystemen, 
liksom alla möjligheter som 
tjänstemottagaren har att modifiera eller 
påverka dessa huvudparametrar som de 
har gjort tillgängliga, inklusive minst ett 
alternativ som inte är baserat på 
profilering i den mening som avses i 
artikel 4.4 i Europarlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679. 
Onlineplattformar ska också göra det 
möjligt för tjänstemottagarna att på ett 
användarvänligt sätt se alla profiler som 
används för att kuratera deras eget 
innehåll. De ska ge användarna ett 
lättillgängligt alternativ för att radera den 
eller de profiler som används för att 
kuratera det innehåll som mottagaren ser.
3. De parametrar som avses i punkt 2 
ska åtminstone omfatta
a) de rekommendationskriterier som 
används av det berörda systemet,
b) hur dessa kriterier vägs mot 
varandra,
c) vilka mål det relevanta systemet 
har optimerats för, och 
d) i förekommande fall, en förklaring 
av den roll som tjänstemottagarnas 
beteende spelar för hur det berörda 
systemet producerar sina resultat.
3. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla 
en lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja 
och ändra sina preferenser för vart och ett 
av de rekommendationssystem som avgör 
den relativa rangordningen av den 
information som visas för dem.
4. Onlineplattformar ska informera 
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sina användare om identiteten på den 
person som ansvarar för 
rekommendationssystemet.
5. Onlineplattformar ska säkerställa 
att den algoritm som används av deras 
rekommendationssystem är utformad så 
att den inte riskerar att vilseleda eller 
manipulera tjänstemottagarna när de 
använder den.
6. Onlineplattformar ska säkerställa 
att information från tillförlitliga källor, 
såsom information från offentliga 
myndigheter eller vetenskapliga källor, 
visas som första resultat vid sökningar 
som är relaterade till områden av allmänt 
intresse.

Or. en

Motivering

The obligations introduced should not only target the VLOPs, but online platforms as such. 
Consumers should be equally protected irrespective of whether it is a very large online 
platform or a smaller one. In accordance with the requirements of data protection by design 
and by default, recommender systems should by default not be based on profiling. Meaningful 
information requirements have been added as well as new requirements to prevent platforms 
from nudging users into the direction of unscientific propaganda, abusive content or 
conspiracy theories in order to keep them active on the platform (dark patterns).

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b
Information om hållbar konsumtion

Onlineplattformar som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
näringsidkare ska göra sitt bästa för att 
tillhandahålla tydlig, trovärdig, jämförbar 
och lättförståelig information till 
tjänstemottagare om hållbar konsumtion, 
såsom, i förekommande fall, information 
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om användningen av hållbara och 
effektiva leveransmetoder, om 
användningen av förpackningar av 
hållbara material samt om 
miljökostnaderna för returnering av varor 
när konsumenten ångrar sig.

Or. en

Motivering

I linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling bör denna förordning främja en hållbar e-handel och hållbar konsumtion genom 
att säkerställa att tjänstemottagare får tydlig och lättförståelig information om miljöpåverkan 
av de produkter eller tjänster som de köper online, så att de kan göra ett välgrundat val.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat i 
enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3 eller 
med en årsomsättning som överstiger 50 
miljoner euro inom unionen.

Or. en

Motivering

Även om definitionen 45 miljoner aktiva tjänstemottagare kommer att omfatta några av de 
mycket stora sociala medieplattformarna är det högst osannolikt att någon marknadsplats 
skulle omfattas. De vanligaste definitionerna av aktiva mottagare skiljer sig mellan sociala 
medier (som främst baseras på användarbas) och e-marknadsplatser (som främst baseras på 
försäljning av varor och tjänster). Om kriterierna för ”genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare” inte kompletteras med ett kriterium som baseras på årsomsättningen skulle 
ingen marknadsplats sannolikt omfattas av tillämpningsområdet.
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Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter, särskilt 
konsumentskyddet, med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
förbud mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att mycket stora onlineplattformar bedömer risker som rör 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Rekommendationssystem

1. Mycket stora onlineplattformar 
som använder rekommendationssystem 
ska i sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679.
2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla 
en lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
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tjänstemottagarna att när som helt välja 
och ändra sina preferenser för vart och ett 
av de rekommendationssystem som avgör 
den relativa rangordningen av den 
information som visas för dem.

Or. en

Motivering

Har flyttats till artikel 24a.

Ändringsförslag 137

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om en eller flera grupper av 
mottagare uttryckligen har uteslutits från 
annonseringens målgrupp.

Or. en

Motivering

I linje med rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De mycket stora 
onlineplattformarna ska vara skyldiga att 
förklara algoritmens utformning och 
funktion om så begärs av samordnaren 
för digitala tjänster i etableringslandet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning bör samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet inte bara ha tillgång till relevanta data och algoritmer, utan även 
kunna begära att algoritmernas utformning och funktion förklaras. Detta kommer att 
säkerställa att samordnare för digitala tjänster har relevant information för att bedöma om 
plattformen är förenlig med förordningen.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. För att bli utvalda måste forskare 
vara knutna till akademiska institutioner 
eller organisationer i det civila samhället 
som företräder allmänintresset, vara 
oberoende från kommersiella intressen, 
lämna upplysningar om finansieringen av 
forskningen och ha styrkt expertis inom 
områden förbundna med de risker som 
undersöks eller relaterade 
forskningsmetoder, och de ska förbinda sig 
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med varje begäran. till och ha kapacitet för att upprätthålla de 
särskilda datasäkerhetskrav och 
konfidentialitetskrav som är förbundna 
med varje begäran.

Or. en

Motivering

Dataskydd bör inte utnyttjas som ett sätt för mäktiga aktörer att undgå öppenhet och 
ansvarsskyldighet. Forskare och det civila samhällets organisationer bör ha tillgång till 
relevanta data om de uppfyller kraven i denna artikel.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Ansvar för algoritmer

1. Vid automatiserat beslutsfattande 
ska de mycket stora onlineplattformarna 
förse kommissionen med den information 
som krävs för att göra en bedömning av 
de algoritmer som används.
2. Vid den bedömning som avses i 
punkt 1 ska kommissionen bedöma 
följande:
a) Överensstämmelse med 
motsvarande unionskrav.
b) Hur algoritmen används av den 
mycket stora onlineplattformen och dess 
inverkan på tillhandahållandet av 
tjänsten.
c) Hur algoritmen inverkar på de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
konsumenternas rättigheter, samt dess 
sociala effekt.
d) Huruvida de åtgärder som vidtas 
av den mycket stora onlineplattformen för 
att säkerställa algoritmens motståndskraft 
är lämpliga med hänsyn till algoritmens 
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betydelse för tillhandahållandet av 
tjänsten och dess inverkan på de faktorer 
som avses i led c.
3. Under sin bedömning får 
kommissionen rådfråga berörda 
nationella offentliga myndigheter, 
forskare och icke-statliga organisationer.
4. Efter den bedömning som avses i 
punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
resultat till den mycket stora 
onlineplattformen och ge den möjlighet 
att inom två veckor lämna ytterligare 
förklaringar av slutsatserna.
5. Om kommissionen anser att den 
algoritm som används av den mycket 
stora onlineplattformen inte uppfyller 
kraven i punkt 2 a, c eller d i denna 
artikel ska kommissionen vidta lämpliga 
åtgärder enligt denna förordning för att 
stoppa överträdelsen.

Or. en

Motivering

Automatiserat beslutsfattande ligger i stor utsträckning till grund för de tjänster som erbjuds 
av mycket stora onlineplattformar. Det är därför nödvändigt att säkerställa att utformningen 
av sådana verktyg inte medför någon risk för enskilda personer. För att säkerställa ett 
harmoniserat och neutralt tillvägagångssätt för att bedöma automatiserat beslutsfattande bör 
kommissionen vara ansvarig myndighet för bedömning av automatiserat beslutsfattande mot 
bakgrund av ett antal kriterier som anges i denna artikel.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Särskilda gränssnitt, däribland 
gränssnitt för applikationsprogrammering, 
för att främja uppfyllandet av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 30 och 
31.

c) Särskilda gränssnitt, däribland 
gränssnitt för applikationsprogrammering, 
användning av ikoner och andra grafiska 
element för att främja uppfyllandet av de 
skyldigheter som anges i artiklarna 12, 22, 
30 och 31.
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Or. en

Motivering

Teknisk ändring.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 
ska kommissionen och nämnden sträva 
efter att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål och 
nyckelutförandeindikatorer för att mäta hur 

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

dessa mål uppnås och att de tar vederbörlig 
hänsyn till behoven och intressena för alla 
berörda parter, i synnerhet medborgarna, 
på unionsnivå. Kommissionen och 
nämnden ska också sträva efter att 
säkerställa att deltagarna regelbundet 
rapporterar till kommissionen och sina 
respektive samordnare för digitala tjänster i 
etableringslandet om alla åtgärder som 
vidtagits samt resultaten av dessa, som 
mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster utför 
sina uppgifter enligt denna förordning på 
ett opartiskt och transparent sätt och i rätt 
tid. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster har 
nödvändiga tekniska och ekonomiska 
resurser och personalresurser, med 
djupgående tekniska färdigheter, bland 
annat i databehandling och revision, för 
att utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Samordnaren för digitala tjänster 
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ska regelbundet bedöma om den 
information som avses i artikel 11 är 
tillförlitlig, fullständig och aktuell.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att den information som tillhandahålls av den rättsliga företrädaren och 
undvika situationer där den rättsliga företrädaren visar sig vara en tom postlåda bör 
samordnaren för digitala tjänster regelbundet bedöma huruvida den information som avses i 
artikel 11 är tillförlitlig och aktuell.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Befogenhet att vidta interimistiska 
åtgärder för att undvika upprepade 
överträdelser av de skyldigheter som 
fastställs i förordningen eller för att 
undvika risk för allvarlig skada. 

Or. en

Motivering

Om en förmedlingstjänst upprepade gånger bryter mot de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning bör samordnaren för digitala tjänster ha befogenhet att begränsa åtkomsten till 
gränssnittet. Detta skulle vara i linje med ordalydelsen i förordningen om 
konsumentskyddssamarbete.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Vid tillämpningen av led e ska 
samordnaren för digitala tjänster särskilt 
ha befogenhet att begära att den berörda 
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rättsliga myndigheten
i) tar bort innehåll eller begränsar 
åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller 
beordrar att en varning tydligt visas för 
konsumenter när de använder ett 
onlinegränssnitt,
ii) beordrar en värdtjänstleverantör 
att ta bort eller förhindra eller begränsa 
åtkomsten till ett onlinegränssnitt, eller
iii) när så är lämpligt beordrar ett 
domänregister eller en domänregistrator 
att radera ett fullt kvalificerat 
domännamn och låta de berörda behöriga 
myndigheterna registrera detta, inklusive 
genom att anmoda en tredje part eller en 
annan offentlig myndighet att genomföra 
sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Om en förmedlingstjänst upprepade gånger bryter mot de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning bör samordnaren för digitala tjänster ha befogenhet att begränsa åtkomsten till 
gränssnittet. Detta skulle vara i linje med ordalydelsen i förordningen om 
konsumentskyddssamarbete.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det behövs för att utföra deras 
uppgifter ska samordnarna för digitala 
tjänster också ha följande befogenheter 
med avseende på leverantörer av 
förmedlingstjänster som omfattas av deras 
medlemsstats jurisdiktion, när de uttömt 
alla andra befogenheter enligt denna artikel 
för att se till att en överträdelse upphör och 
om överträdelsen fortsätter och orsakar 
allvarlig skada som inte kan undvikas 
genom utövandet av andra befogenheter 
som finns att tillgå enligt unionsrätten eller 

3. När det behövs för att utföra deras 
uppgifter ska samordnarna för digitala 
tjänster också ha följande befogenheter 
med avseende på leverantörer av 
förmedlingstjänster som omfattas av deras 
medlemsstats jurisdiktion, när de uttömt 
alla andra befogenheter enligt denna 
artikel, utom de som avses i punkt 2 ea, för 
att se till att en överträdelse upphör och om 
överträdelsen fortsätter och orsakar 
allvarlig skada som inte kan undvikas 
genom utövandet av andra befogenheter 
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nationell lagstiftning: som finns att tillgå enligt unionsrätten eller 
nationell lagstiftning:

Or. en

Motivering

Teknisk ändring i linje med de ändringar som gjorts i artikel 41.2 e.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnaren för digitala tjänster ska, utom Samordnaren för digitala tjänster ska, utom 
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när den agerar på kommissionens begäran 
enligt artikel 65, innan den inkommer med 
den begäran som avses i första stycket led 
b, uppmana berörda parter att inom en 
tidsperiod som inte får understiga två 
veckor inkomma med skriftliga synpunkter 
där de beskriver de åtgärder som den avser 
att begära och ange de avsedda 
adressaterna (en eller flera). Leverantören, 
de avsedda adressaterna och varje annan 
tredje part som visar ett legitimt intresse 
ska ha rätt att delta i förfarandet inför den 
behöriga rättsliga myndigheten. Varje 
åtgärd som beslutas ska stå i proportion till 
överträdelsens art, allvar, frekvens och 
varaktighet, och inte medföra en orimlig 
begränsning av tillgången till laglig 
information för mottagarna av den berörda 
tjänsten.

när den agerar på kommissionens begäran 
enligt artikel 65, innan den antar 
interimistiska åtgärder enligt punkt 2 e 
eller innan den inkommer med den begäran 
som avses i första stycket led b, uppmana 
berörda parter att inom en tidsperiod som 
inte får understiga två veckor inkomma 
med skriftliga synpunkter där de beskriver 
de åtgärder som den avser att begära och 
ange de avsedda adressaterna (en eller 
flera). Leverantören, de avsedda 
adressaterna och varje annan tredje part 
som visar ett legitimt intresse ska ha rätt att 
delta i förfarandet inför den behöriga 
rättsliga myndigheten. Varje åtgärd som 
beslutas ska stå i proportion till 
överträdelsens art, allvar, frekvens och 
varaktighet, och inte medföra en orimlig 
begränsning av tillgången till laglig 
information för mottagarna av den berörda 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att klargöra vad som menas med årsinkomst och årsomsättning.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den samordnare av digitala tjänster i 
etableringslandet som tar emot 
klagomålet ska, utan onödigt dröjsmål 
och under alla omständigheter senast tre 
månader efter mottagandet av klagomålet, 
svara tjänstemottagaren och i 
förekommande fall förklara vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma till 
rätta med överträdelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om nämnden har skäl att misstänka att en 
leverantör av förmedlingstjänster har 
överträtt bestämmelserna i denna 
förordning på ett sätt som innebär att minst 
tre medlemsstater berörs, får den 
rekommendera att samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet ska 
bedöma ärendet och vidta de 
undersöknings- och verkställighetsåtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av denna förordning.

Om nämnden har skäl att misstänka att en 
leverantör av förmedlingstjänster har 
överträtt bestämmelserna i denna 
förordning på ett sätt som innebär att minst 
två medlemsstater berörs, får den begära 
att samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska bedöma ärendet och 
vidta de undersöknings- och 
verkställighetsåtgärder som är nödvändiga 
för att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Ingen medlemsstat bör bli en fristad från de skyldigheter som fastställs i denna förordning. 
Om nämnden har skäl att tro att en leverantör av förmedlingstjänster har överträtt 
bestämmelserna i denna förordning bör den inte bara ”rekommendera” utan begära att 
samordnaren för digitala tjänster i etableringslandet ska bedöma ärendet. Samtidigt bör 
kravet på minst ”tre” medlemsstater ersättas med ”två” medlemsstater för att sänka de 
nödvändiga kraven för nämnden att ingripa i misstänkta överträdelser.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en begäran eller rekommendation 
enligt punkt 1 ska minst följande anges:

2. I en begäran enligt punkt 1 ska 
minst följande anges:

Or. en
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Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Om alla tidsfrister, som de ser ut före ändringarna, iakttas i sista stund kan det ta upp till sju 
månader att anta faktiska åtgärder för att säkerställa att denna förordning efterlevs. Det är 
alldeles för lång tid. Med hänsyn till att nämnden redan i detta skede av undersökningen har 
tillhandahållit en beskrivning av relevanta fakta, inbegripet vilka bestämmelser i denna 
förordning som de anser överträds, bör en månad i varje steg i arbetet för att göra en 
bedömning räcka.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den samordnare för digitala 
tjänster som sänt begäran eller, i 
förekommande fall, nämnden, inte fått 
något svar inom den tidsfrist som fastställs 
i punkt 4, eller om den inte är enig med den 
bedömning som gjorts av samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet, får den 
hänskjuta ärendet till kommissionen och 
ska då tillhandahålla all relevant 
information. Denna information ska 
omfatta minst den begäran eller 
rekommendation som sänts till 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet, all ytterligare 
information som tillhandahållits i enlighet 
med punkt 3 och de redogörelser som avses 
i punkt 4.

5. Om den samordnare för digitala 
tjänster som sänt begäran eller, i 
förekommande fall, nämnden, inte fått 
något svar inom den tidsfrist som fastställs 
i punkt 4, eller om den inte är enig med den 
bedömning som gjorts av samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet, får den 
hänskjuta ärendet till kommissionen och 
ska då tillhandahålla all relevant 
information. Denna information ska 
omfatta minst den begäran som sänts till 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet, all ytterligare 
information som tillhandahållits i enlighet 
med punkt 3 och de redogörelser som avses 
i punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska göra sin 6. Kommissionen ska göra sin 
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bedömning av ärendet inom tre månader 
från hänskjutandet i enlighet med punkt 5, 
efter att ha samrått med samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet och, om 
det inte var den själv som hänsköt ärendet, 
med nämnden.

bedömning av ärendet inom en månad från 
hänskjutandet i enlighet med punkt 5, efter 
att ha samrått med samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet och, om det inte 
var den själv som hänsköt ärendet, med 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om kommissionen i enlighet med 
punkt 8 kommer fram till att bedömningen 
eller de undersöknings- eller 
verkställighetsåtgärder som vidtagits eller 
planeras i enlighet med punkt 4 är 
oförenliga med denna förordning, ska den 
begära att samordnaren för digitala tjänster 
i etableringslandet gör en ytterligare 
bedömning av ärendet och vidtar de 
undersöknings- och verkställighetsåtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av denna förordning och 
underrättar den om de åtgärder som 
vidtagits inom två månader från den 
begäran.

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

Or. en

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en samordnare för digitala tjänster i 
etableringslandet har skäl att misstänka 
att en leverantör av förmedlingstjänster 
har överträtt bestämmelserna i denna 
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förordning på ett sätt som inbegriper 
minst en annan medlemsstat får den 
inleda en gemensam utredning som ska 
grundas på ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordnarna av digitala tjänster 
och andra nationella behöriga myndigheter 
som inte följer de av nämnden antagna 
yttranden, begäranden eller 
rekommendationer som riktas till dem, ska 
ange skälen till detta val när de lämnar sina 
rapporter i enlighet med denna förordning 
eller när de antar sina berörda beslut, när så 
är lämpligt.

2. Samordnarna av digitala tjänster 
och andra nationella behöriga myndigheter 
som inte följer de av nämnden antagna 
yttranden, begäranden eller 
rekommendationer som riktas till dem, ska 
ange skälen till detta val samt förklaringar 
rörande de utredningar och åtgärder som 
de kan ha genomfört när de lämnar sina 
rapporter i enlighet med denna förordning 
eller när de antar sina berörda beslut, när så 
är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

med sikte på att samordnaren för digitala 
tjänster ska anta sådant beslut inom en 
rimlig tidsperiod och senast inom tre 
månader.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör vara skyldig att agera. Även om det är rimligt att ge samordnaren för 
digitala tjänster viss flexibilitet kommer fastställandet av en harmoniserad tidsfrist att bidra 
till att undvika alltför olika tolkningar av ”en rimlig tidsperiod” och säkerställa en 
harmoniserad och effektiv tillämpning.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen bör vara skyldig att agera vid överträdelser.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När kommissionen inleder 
förfaranden i enlighet med punkt 1 ska den 
meddela samtliga samordnare för digitala 
tjänster, nämnden och den berörda mycket 
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mycket stora onlineplattformen. stora onlineplattformen.

Or. en

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Under inspektionerna på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett kräva att den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1 redogör för sin organisation, sina 
funktionsformer, sina it-system, sina 
algoritmer, sin datahantering och sina 
affärsmetoder. Vid behov får 
kommissionen eller nämnden begära 
ytterligare information om algoritmerna i 
fråga för att bedöma algoritmen enligt 
artikel 33a. Kommissionen och de 
revisorer eller experter som den utser får 
rikta frågor till nyckelpersonal hos den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
eller den andra person som avses i artikel 
52.1.

Or. en

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

mycket stora onlineplattformen upprepade 
gånger har åsidosatt de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, får 
kommissionen besluta om interimistiska 
åtgärder mot den berörda mycket stora 
onlineplattformen baserat på ett prima 
facie-konstaterande av en överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De interimistiska åtgärderna ska 
omfatta
i) befogenhet att ta bort innehåll 
eller begränsa åtkomsten till ett 
onlinegränssnitt eller beordra att en 
varning tydligt visas för konsumenter när 
de använder ett onlinegränssnitt,
ii) befogenhet att beordra en 
värdtjänstleverantör att ta bort eller 
förhindra eller begränsa åtkomst till ett 
onlinegränssnitt, eller
iii) när så är lämpligt, befogenhet att 
beordra ett domänregister eller en 
domänregistrator att radera ett fullt 
kvalificerat domännamn och låta de 
berörda behöriga myndigheterna 
registrera detta, inklusive genom att 
anmoda en tredje part eller en annan 
offentlig myndighet att genomföra sådana 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Om en förmedlingstjänst upprepade gånger bryter mot de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning bör kommissionen ha befogenhet att begränsa åtkomsten till gränssnittet.
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Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran eller 
på eget initiativ, öppna förfarandet på nytt

2. Kommissionen ska, på begäran 
eller på eget initiativ, öppna förfarandet på 
nytt

Or. en

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Interimistiska åtgärder som 
vidtagits i enlighet med artikel 55,

b) Interimistiska åtgärder som 
vidtagits i enlighet med artikel 55. 

Or. en

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom beslut 
ålägga den berörda mycket stora 

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

onlineplattformen eller den andra person 
som avses i artikel 52.1, såsom tillämpligt, 
ett löpande vite som inte överstiger 5 % av 
den genomsnittliga dagsomsättningen i 
hela världen under det föregående 
räkenskapsåret per dag, beräknat från den 
dag som anges i beslutet, för att få dem att

Or. en

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 68 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2020/XX/EU52 ska mottagare av 
förmedlingstjänster ha rätt att ge ett organ, 
en organisation eller en sammanslutning i 
uppdrag att utöva deras rättigheter enligt 
artiklarna 17, 18 och 19 på deras vägnar, 
under förutsättning att organen, 
organisationerna eller sammanslutningarna 
uppfyller samtliga följande villkor:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2020/182852ska mottagare av 
förmedlingstjänster ha rätt att ge ett organ, 
en organisation eller en sammanslutning i 
uppdrag att utöva deras rättigheter enligt 
artiklarna 17, 18 och 19 på deras vägnar, 
under förutsättning att organen, 
organisationerna eller sammanslutningarna 
uppfyller samtliga följande villkor:

__________________ __________________
52 [Hänvisning]. 52 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 
om grupptalan för att skydda 
konsumenters kollektiva intressen och om 
upphävande av direktiv 2009/22/EG (EUT 
L 409, 4.12.2020, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 14, 22, 23, 25 och 31 
ska ges till kommissionen i fem år från och 
med [den dag då denna förordning väntas 
bli antagen]. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden på fem år. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 14, 22, 23, 25 och 31 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 23, 25 och 31 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 14, 22, 23, 25 och 31 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för digitala tjänster. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté för digitala tjänster. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
femte år, ska kommissionen utvärdera 
denna förordning och lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

1. Senast fem år efter att denna 
förordning trätt i kraft, och därefter vart 
femte år, ska kommissionen utvärdera 
denna förordning och lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Rapporten skall särskilt behandla 
tillämpningen av artiklarna 35 och 36.

Or. en

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den rapport som avses i punkt 1 
ska i förekommande fall åtföljas av ett 
förslag till ändring av denna förordning.

Or. en

Motivering

Om uppförandekoden inte är tillräcklig.
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MOTIVERING

Inledning

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om en rättsakt om digitala tjänster. Digitala 
tjänster är en viktig ryggrad i vår ekonomi och ger nya möjligheter för både konsumenter och 
företag, som använder de olika digitala tjänsterna dagligen. 

Samtidigt har digitala tjänster skapat allvarliga utmaningar och risker. De digitala tjänsternas 
art, omfattning och betydelse för ekonomin och samhället har förändrats dramatiskt sedan den 
nuvarande lagstiftningen infördes. Det krävs ett uppdaterat regelverk för digitala tjänster som 
fastställer tydliga ansvarsområden för att ta itu med dessa utmaningar och säkerställa lika 
villkor på den digitala inre marknaden och ett säkrare digitalt utrymme för användarna.

Föredraganden erkänner den övergripande karaktären hos denna förordning, men anser 
samtidigt att en enda strategi för alla inte kan ta itu med problemen med olagliga produkter 
och tjänster som säljs via e-marknadsplatser. Föredraganden anser att strängare regler för e-
marknadsplatser måste införas för att skapa lika villkor och säkerställa principen om att 
”saker som är olagliga offline måste också vara olagliga online”.

Föredraganden välkomnar kommissionens mål att öka insynen i onlinereklam och 
rekommendationssystem, men anser att kommissionens förslag saknar konkreta skyldigheter 
att garantera ansvarsskyldighet och förhindra utbredning av olagligt innehåll. Föredraganden 
ser därför ett behov av att föreslå ytterligare öppenhetsåtgärder och krav för att säkerställa 
inbyggt användarskydd och användarskydd som standard.

Slutligen välkomnar föredraganden inriktningen på genomförande- och 
verkställighetsbestämmelser och anser att den hybridmodell för efterlevnadskontroll som 
kommissionen föreslår skulle kunna säkerställa en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av 
denna förordning, med tanke på de digitala tjänsternas gränsöverskridande karaktär. 
Föredraganden anser dock att det är nödvändigt att stärka vissa bestämmelser för att se till att 
ingen medlemsstat blir en fristad för onlineplattformar. 

Konsumentskydd och e-marknadsplatser
Föredraganden erkänner den övergripande strategin i rättsakten om digitala tjänster, men mer 
specifika åtgärder måste krävas från e-marknadsplatser för att säkerställa att konsumenterna 
kan köpa säkra produkter och tjänster på nätet. Föredraganden välkomnar vissa aspekter av 
kommissionens förslag, nämligen näringsidkares spårbarhet, det särskilda villkoret för 
undantag från ansvar som riktar sig till e-marknadsplatser och det faktum att anmälningar på 
vissa villkor kommer att anses ge faktisk kunskap och därmed göra onlineplattformar 
ansvariga om de inte tar bort innehållet.

För att ta itu med frågan om olagliga produkter och på så sätt säkerställa att principen om att 
”saker som är olagliga offline måste också vara olagliga online” är mer än bara ord anser 
föredraganden att ytterligare villkor för undantag från ansvar och skyldigheter måste införas 
för att säkerställa konsumentskydd och lika villkor för europeiska företag på den digitala inre 
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marknaden.

Föredraganden föreslår en ny artikel om striktare villkor för undantag från ansvar som särskilt 
riktar sig till e-marknadsplatser. Dessa villkor omfattar bland annat krav på att uppfylla vissa 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet och villkor som säkerställer att om en 
näringsidkare från ett tredjeland inte har någon ekonomisk aktör som är ansvarig för 
produktsäkerheten kommer marknadsplatsen inte att omfattas av undantaget från ansvar. 
Detta görs för att säkerställa ansvar för alla produkter som säljs till europeiska konsumenter, 
även från e-handeln. Dessutom kommer konsumenterna att kunna begära ersättning från 
onlineplattformen för eventuella skador som produkterna eller tjänsterna har orsakat.

Slutligen föreslår föredraganden att skyldigheten avseende näringsidkares spårbarhet ska 
stärkas, både genom att en ny artikel införs som utvidgar tillämpningsområdet för vissa 
bestämmelser i artikel 22 till att omfatta alla förmedlingstjänster och genom att nya 
bestämmelser som riktar sig till e-marknadsplatser införs. Dessa bestämmelser omfattar 
skyldigheter att förhindra att farliga produkter och/eller produkter som inte uppfyller kraven 
erbjuds på nätet och skyldigheter att vid behov samarbeta med nationella myndigheter när det 
gäller farliga produkter som redan sålts.

Avlägsnande av olagligt innehåll
Föredraganden anser att olagligt innehåll bör tas bort från förmedlingstjänster så snabbt som 
möjligt med beaktande av de grundläggande rättigheterna. Föredraganden anser att det i 
rättsakten om digitala tjänster bör upprättas en ram för anmälan och avlägsnande med tydligt 
definierade förfaranden, skyddsåtgärder och tidsplaner för att agera vid anmälningar om 
olagligt innehåll och säkerställa enhetliga förfaranden i alla medlemsstater. Även om det är 
nödvändigt att ge digitala plattformar tid att bedöma innehållets laglighet har visst innehåll en 
mycket stor inverkan och kan utgöra ett större hot mot samhället eller betydande skada för 
individen. Det är därför rimligt att ha två uppsättningar tidsplaner med kortare tidsramar för 
sådant innehåll med stor inverkan. För att säkerställa överensstämmelse med befintlig 
lagstiftning anger föredraganden att dessa tidsfrister inte ska påverka de tidsfrister som 
fastställs i sektorsspecifik lagstiftning eller rättsordningar.

Föredraganden välkomnar dessutom den skyldighet som införs i artikel 20 om åtgärder och 
skydd mot missbruk. Men när en användare ofta tillhandahåller olagligt innehåll på ett 
gränssnitt, t.ex. erbjuder produkter som inte överensstämmer med EU-lagstiftningen, bör 
plattformen under en rimlig tidsperiod stänga av användaren. Detta bör inte begränsas enbart 
till innehåll som är uppenbart olagligt. 

Användarnas rättigheter
Föredraganden välkomnar också kommissionens förslag om ett internt system för hantering 
av klagomål och organet för tvistlösning utanför domstol. För att säkerställa ett effektivt 
förfarande har föredraganden dock föreslagit att tidsramar ska ingå. Det interna systemet för 
hantering av klagomål bör dessutom inte enbart vara tillgängligt för dem vars innehåll har 
avlägsnats, utan även för dem vars anmälan har avslagits.

Föredraganden anser att inte bara nationella myndigheter och kommissionen bör ha tillgång 
till direkta och effektiva kommunikationssätt med förmedlingstjänster, utan även 
tjänstemottagarna. Föredraganden föreslår en ny artikel som gör det möjligt för 
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tjänstemottagare att välja mellan olika kommunikationssätt med förmedlingstjänsterna.

Slutligen anser föredraganden att de ytterligare skyldigheterna för onlineplattformar enligt 
kapitel 2 avsnitt 3 i denna förordning även bör tillämpas på mikroföretag och små företag, 
med undantag för artikel 23. Konsumentskyddslagstiftningen skiljer inte mellan små och stora 
företag, och därför bör skyldigheterna inte begränsas till större plattformar.

Onlineannonsering
Föredraganden är fast övertygad om att den omfattande insamlingen och användningen av 
användarnas uppgifter för att tillhandahålla riktad, individuellt riktad och beteendestyrd 
annonsering har blivit okontrollerad. Föredraganden välkomnar de nya insynskraven i denna 
fråga, men anser att insyn i sig inte kan lösa problemen med riktad onlinereklam.

Föredraganden föreslår en ny artikel som syftar till att göra det möjligt för konsumenterna att 
navigera genom onlineplattformar utan att utsättas för riktad reklam. Föredraganden föreslår 
därför att riktad reklam ska vara inaktiverad som standard och att konsumenterna enkelt ska 
kunna välja att inte få riktad reklam. Föredraganden föreslår också att när online-
förmedlingstjänster behandlar uppgifter för riktad reklam ska de inte utföra åtgärder som kan 
leda till genomgripande spårning.

Föredraganden föreslår dessutom att tillämpningsområdet för artikeln om transparens vad 
gäller onlineannonsering ska utvidgas till att omfatta alla förmedlingstjänster och föreslår nya 
bestämmelser om insyn. Föredraganden föreslår att förmedlingstjänster bland annat ska 
specificera den person som finansierar annonsen och var annonsen har visats. Dessutom bör 
förmedlingstjänster på begäran ge icke-statliga organisationer, forskare och offentliga 
myndigheter tillgång till information om direkta och indirekta betalningar eller eventuell 
ersättning som de erhållit.

För att öka konsumenternas medvetenhet om kommersiellt innehåll föreslår föredraganden 
slutligen att reklam ska märkas på ett framträdande och harmoniserat sätt. I dag är det upp till 
den enskilde näringsidkaren att besluta hur annonsen ska förmedlas, så länge detta bedöms 
vara tillräckligt tydligt för en genomsnittlig konsument i den förväntade målgruppen. Denna 
frihet leder till en mängd olika märkningar som gör det svårt för konsumenterna att känna 
igen reklam. Därför behövs en framträdande och harmoniserad märkning för reklam.

Rekommendationssystem och algoritmisk ansvarsskyldighet
Föredraganden välkomnar kommissionens erkännande av att rekommendationssystem kan ha 
en betydande inverkan på användarens möjlighet att välja information och att kommissionen 
har beslutat att ägna en artikel åt relaterade frågor. Föredraganden anser dock att 
konsumenternas egenmakt måste stärkas ytterligare när det gäller rekommendationssystem.

Föredraganden föreslår att artikelns tillämpningsområde utvidgas till att omfatta alla 
onlineplattformar, eftersom rekommendationssystem som används på plattformar med mindre 
än 45 miljoner aktiva användare också har en betydande inverkan på användarna. 
Föredraganden föreslår dessutom att varje rekommendationssystem som standard inte bör 
baseras på profilering, och att konsumenter som omfattas av rekommendationssystem som 
använder profilering bör kunna se och radera alla profiler som används för att kuratera det 
innehåll de ser. Dessutom anser föredraganden att de algoritmer som används i 
rekommendationssystem bör utformas på ett sätt som förhindrar att så kallade dark patterns 



PR\1232421SV.docx 137/139 PE693.594v01-00

SV

och kaninhål inträffar. Föredraganden föreslår även en sändningsplikt för att se till att 
information av allmänt intresse rangordnas högt i plattformens algoritmer.

Slutligen anser föredraganden att större ansvar för algoritmer bör införas i förslaget. 
Föredraganden föreslår att kommissionen bör kunna bedöma de algoritmer som används av 
mycket stora onlineplattformar och avgöra om de uppfyller ett antal krav. Kommissionen 
skulle tillåtas ålägga påföljder vid överträdelse av vissa krav.
 
Genomförande och kontroll av efterlevnaden
Föredraganden välkomnar den modell för efterlevnadskontroll som kommissionen föreslår. 
Vissa ändringar har dock gjorts för att stärka modellen. Med inspiration från förordning (EU) 
2017/2394 föreslår föredraganden att samordnaren för digitala tjänster och kommissionen bör 
ha möjlighet att begränsa tillgången till en förmedlingstjänsts gränssnitt om leverantören 
upprepade gånger bryter mot skyldigheterna i denna förordning. Dessutom bör kommissionen 
inte bara ha möjlighet att agera, utan vara skyldig att agera om den har skäl att tro att en 
mycket stor onlineplattform bryter mot denna förordning.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER

SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person
5rightsfoundation
Airbnb
Alibaba
Amazon
Avaaz
Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC)
Booking.com
BusinessEurope
CCIA
Dansk Industri
Danska handelskammaren
Danska medier
Den Blå Avis
Barcelonas vice borgmästare Laia Bonet
DigitalEurope
DOT Europe
Dropbox
Europeiska rundradiounionen (EBU)
EDRI
Europeiska sammanslutningen för publika telenätoperatörer (ETNO)
Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)
EucoLight
Eurocinema
EuroCommerce
European Brands Association (AIM)
European Association of Mail Order Pharmacies
Facebook
Google
Governing Platforms
Hotrec
Huawei
IFPI
ITI
LightningEurope
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Match Group
Microsoft
MotionPictures
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News Media Europe
Nordvision
Det portugisiska ordförandeskapet i rådet
Professor Anja Bechmann, Aarhus universitet
Reddit
RELX
Schibsted
STM
Danska näringsministeriet
Tyska justitieministeriet
Frankrikes ständiga representation vid EU
Nederländernas ständiga representation vid EU
TikTok
Together Against Counterfeiting Alliance
Toy Industries of Europe
Förenta staternas beskickning vid Europeiska unionen
Wikimedia
Zalando


