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KORTFATTAD MOTIVERING

I sitt förslag till rättsakt om digitala tjänster har kommissionen angett ett antal sätt för hur 
skyddet av grundläggande mänskliga rättigheter kan förbättras på nätet och hur striktare krav 
på transparens och ansvarsskyldighet kan införas för onlineplattformar.

Syftet med denna nya förordning bör vara att stärka demokratin, öka den rättvisa 
konkurrensen och påskynda innovationen. Den digitala världen måste hålla sig till samma 
europeiska värden som resten av våra samhällen, dvs. demokrati, yttrandefrihet och mänskliga 
rättigheter. Det som är olagligt utanför nätet bör också vara olagligt på nätet. Det är ytterst 
viktigt för europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, att de företag i tredjeländer 
som bedriver verksamhet på den inre marknaden följer samma regler som europeiska företag.

I förslaget till yttrande har jag begränsat mig till de delar av förordningen som faller inom 
ramen för ITRE:s befogenheter. Detta har varit ett medvetet val, som jag uppmuntrar alla 
föredragande och övriga kolleger att följa när de analyserar och föreslår ändringar till 
kommissionens förslag. I egenskap av parlamentets utskott för industrifrågor, forskning, 
energi, IKT och små och medelstora företag har vi ett angeläget intresse och en tydlig 
befogenhet när det gäller många delar av förordningen, men vi bör även erkänna vikten av 
den roll som andra associerade utskott och det ansvariga utskottet har.

Förslagen innehåller skyldigheter att avlägsna olagligt innehåll från plattformar, spårbarhet 
för företagsanvändare, sätt att ifrågasätta modereringsbeslut och forskares tillgång till data. I 
flera delar av förordningen behöver vi hitta rätt balans mellan olika rättmätiga intressen och 
argument. Efter en noggrann analys av kommissionens förslag har jag kommit fram till att i 
ett flertal av dessa fall har det val som kommissionen gjort i sitt förslag varit motiverat och 
välgrundat. I dessa artiklar föreslår jag inga ändringar, även om jag anser att många av dem 
faller inom ramen för ITRE:s befogenheter.

Fokus för mitt förslag till yttrande ligger på den administrativa bördan och de krav som vi 
ställer, inte bara för de stora företagen, utan i synnerhet för småföretagen. I förslaget till 
yttrande har jag identifierat åtskilliga krav som på grund av sin natur, detaljnivå eller 
förväntade kostnad för att säkerställa efterlevnad inte bör gälla för mikroföretag eller 
småföretag. Detta ligger, enligt min mening, även väl i linje med de synpunkter som jag har 
fått från olika politiska grupper före offentliggörandet av förslaget till yttrande.

Utöver inriktningen på mikroföretag och småföretag har jag infört vissa förtydliganden och 
ändringar som är mer tekniska till sin natur. Vi bör se till att de standarder som vi fastställer i 
denna förordning är tydliga och ger företagen och konsumenterna den rättssäkerhet som 
krävs. Vi bör även se till att de mekanismer som vi inför med denna lagstiftning är effektiva 
och fyller den funktion som de har tilldelats.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationell lagstiftning om de frågor 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter.

(2) Medlemsstaterna håller i allt högre 
grad på att införa, eller överväger att 
införa, nationella lagar om de frågor som 
omfattas av denna förordning, särskilt 
genom att införa krav på aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
sinsemellan olika nationella lagar har en 
negativ inverkan på den inre marknaden, 
som enligt artikel 26 i fördraget omfattar 
ett område utan inre gränser, där fri 
rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet säkerställs, med 
beaktande av den inneboende 
gränsöverskridande karaktären av internet, 
som i allmänhet används för att 
tillhandahålla dessa tjänster. Villkoren för 
tillhandahållande av förmedlingstjänster på 
hela den inre marknaden bör harmoniseras 
för att ge företag tillträde till nya 
marknader och möjligheter att utnyttja 
fördelarna med den inre marknaden, 
samtidigt som det ger konsumenterna och 
andra tjänstemottagare större 
valmöjligheter, utan inlåsningseffekter.

Ändringsförslag 2

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 

(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 



AD\1239211SV.docx 5/118 PE693.552v02-00

SV

om de grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad stadgan), särskilt yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering.

om de grundläggande rättigheterna (nedan 
kallad stadgan), särskilt rätten till 
personlig integritet, rätten till skydd av 
personuppgifter, yttrande- och 
informationsfriheten, näringsfriheten och 
rätten till icke-diskriminering.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

(4) För att skydda och förbättra den 
inre marknadens funktion bör därför en 
målinriktad uppsättning enhetliga, tydliga, 
effektiva och proportionella bindande 
regler fastställas på unionsnivå. Denna 
förordning skapar förutsättningar för att 
innovativa digitala tjänster ska kunna växa 
fram och skalas upp på den inre 
marknaden. En tillnärmning av nationella 
regleringsåtgärder på unionsnivå när det 
gäller kraven på leverantörer av 
förmedlingstjänster är nödvändig för att 
undvika och sätta stopp för 
fragmenteringen av den inre marknaden 
och för att säkerställa rättssäkerhet, och 
därigenom minska osäkerheten för 
utvecklare och främja interoperabilitet. 
Avsikten är att använda teknikneutrala krav 
så att tekniken inte ska förhindra 
innovation utan i stället stimulera den.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning bör tillämpas på 
leverantörer av vissa av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 

(5) Denna förordning bör tillämpas på 
leverantörer av vissa av 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 



PE693.552v02-00 6/118 AD\1239211SV.docx

SV

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

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

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

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

Ändringsförslag 5

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 
ett språk eller en valuta som vanligen 
används i den medlemsstaten, eller 
möjligheten att beställa varor eller tjänster 

(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. Att 
verksamheten riktas till 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, en möjlighet 
att beställa varor eller tjänster eller 
användningen av en nationell toppdomän. 
Verksamheten skulle också kunna anses 
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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.

vara riktad till en medlemsstat om en app 
finns tillgänglig i den berörda nationella 
appbutiken, om lokal marknadsföring eller 
reklam sker på det språk som används i 
den medlemsstaten eller 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).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna förordning bör komplettera 
men inte påverka tillämpningen av 
bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 

(9) Denna förordning bör inte påverka 
tillämpningen av bestämmelser som följer 
av andra unionsrättsakter som reglerar 
vissa aspekter av tillhandahållande av 
förmedlingstjänster, särskilt direktiv 
2000/31/EG, med undantag för de 
ändringar som införs genom denna 
förordning, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU i dess ändrade 
lydelse28 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...29 – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online. 
Genom denna förordning påverkas därför 
inte dessa andra akter som ska betraktas 
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inte dessa andra akter som ska betraktas 
som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Bestämmelserna i 
denna förordning är dock tillämpliga på 
frågor som inte eller bara delvis tas upp i 
dessa andra akter samt på frågor där 
dessa andra akter ger medlemsstaterna 
möjlighet att anta vissa åtgärder på 
nationell nivå.

som lex specialis i förhållande till den 
allmänt tillämpliga ram som fastställs i 
denna förordning. Vid en konflikt mellan 
lex specialis-lagstiftning, inbegripet 
nationella genomförandeåtgärder, och 
denna förordning är det lex specialis-
bestämmelserna som kommer att gälla.

__________________ __________________
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (text av 
betydelse för EES), EUT L 95, 15.4.2010, 
s. 1.

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU).../... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online

29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU).../... – förslag till 
förordning om terroristinnehåll online.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter, som fastställer 
särskilda regler och förfaranden som inte 
bör påverkas.

(11) Det bör klargöras att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
unionsrätten om upphovsrätt och 
närstående rättigheter eller några 
bestämmelser i nationell rätt om 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
som antagits i enlighet med unionsrätten 
för att säkerställa högsta skyddsnivå för 
dessa rättigheter, som fastställer särskilda 
regler och förfaranden som inte bör 
påverkas.

Ändringsförslag 8
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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 
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.

(12) För att uppnå målet att säkerställa 
en säker, förutsägbar och tillförlitlig 
onlinemiljö bör begreppet ”olagligt 
innehåll” i denna förordning definieras som 
att det omfattar information om olagligt 
innehåll, olagliga produkter, olagliga 
tjänster och olaglig verksamhet. Detta 
begrepp bör särskilt förstås som att det 
hänvisar till information, oavsett form, 
som enligt tillämplig unionsrätt eller 
nationell rätt 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, 
farliga eller förfalskade produkter, olaglig 
handel med djur, 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. Den berörda lagstiftningens 
exakta innehåll och karaktär är också 
ovidkommande. Kommissionen bör ge 
vägledning om hur olagligt innehåll ska 
identifieras.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 

(13) Med tanke på de berörda tjänsternas 
särskilda egenskaper och det motsvarande 
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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 
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.

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, plattformar för 
delning av innehåll, plattformar för 
direktströmning eller 
onlinemarknadsplatser, 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, 
eller på annat sätt spelar en aktiv roll i 
spridningen av användargenererat 
innehåll. Sökmotorer och likvärdiga 
tjänster kan också anses vara 
onlineplattformar, om dessa tjänster 
motsvarar definitionen av onlineplattform 
i denna förordning. För att undvika att 
ålägga alltför omfattande skyldigheter bör 
dock värdtjänstleverantörer inte betraktas 
som onlineplattformar, vare sig i fråga om 
helheten eller delar av deras tjänster, om 
spridningen till allmänheten enbart är en 
extrafunktion av mindre betydelse som helt 
och hållet är underordnad den 
huvudsakliga tjänsten 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 de bestämmelser i denna 
förordning som gäller onlineplattformar. 
Till exempel skulle kommentarsavsnittet i 
en nättidning kunna utgöra en sådan 
extrafunktion, om det står klart att den är 
underordnad den huvudsakliga tjänst som 
utgörs av utgivningen av nyheter under 
förläggarens redaktionella ansvar. På 
samma sätt skulle alternativ för 
länkdelning eller liknande funktioner i 
molnbaserade lösningar för lagring av 
användargenererat innehåll kunna utgöra 
en sådan extrafunktion, om möjligheten 
till spridning av innehåll till allmänheten 
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tydligt är en extrafunktion underordnad 
den huvudsakliga tjänsten lagring av 
information och innehåll.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Begreppet ”spridning till 
allmänheten”, så som det används i den här 
förordningen, bör innebära att information 
görs tillgänglig för ett potentiellt 
obegränsat antal personer, dvs. att 
informationen görs lättillgänglig för 
användare i allmänhet utan att det krävs 
ytterligare åtgärder av tjänstemottagaren 
som tillhandahåller informationen, oavsett 
om dessa personer faktiskt utnyttjar sig av 
möjligheten att få åtkomst till 
informationen i fråga. Om tillgång till 
information kräver registrering eller 
tillträde till en grupp av användare bör 
den informationen därför anses ha 
spridits till allmänheten endast om 
användare som söker tillgång till 
informationen automatiskt registreras 
eller ges tillträde utan att en människa 
har bestämt eller valt ut vem som ska få 
tillgång till informationen. Enbart 
möjligheten att skapa grupper av användare 
för en viss tjänst ska inte i sig förstås som 
att den information som sprids på detta sätt 
inte sprids till allmänheten. Begreppet bör 
dock inte omfatta spridning av information 
inom slutna grupper som består av ett 
begränsat antal förutbestämda personer, 
med hänsyn till gruppers potential att bli 
verktyg för stor spridning av innehåll till 
allmänheten. Interpersonella 
kommunikationstjänster, enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/197239, såsom e-
post eller privata meddelandetjänster, 
omfattas inte av definitionen av 
onlineplattform i denna förordning. I den 
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mån de kan betecknas som tjänster för 
enbart vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster bör 
dessa tjänster kunna omfattas av 
undantag från ansvar enligt denna 
förordning. Information bör anses spridd 
till allmänheten i den mening som avses i 
denna förordning endast om detta sker på 
direkt begäran av mottagaren av den tjänst 
som tillhandahöll informationen.

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

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

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tillämpning av effektiv 
totalsträckskryptering på data är 
avgörande för förtroendet för och 
säkerheten på internet, eftersom det 
effektivt förhindrar obehörig åtkomst av 
tredje parter och bidrar till att säkerställa 
konfidentialitet vid kommunikation.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och passiv behandling av den information 
som tillhandahålls av tjänstemottagaren, 
spelar en aktiv roll av ett sådant slag att 
leverantören får kännedom om eller 
kontroll över denna information. Dessa 
undantag bör därför inte gälla ansvar för 
information som inte tillhandahålls av 
tjänstemottagaren utan av leverantören av 
förmedlingstjänsten själv, inbegripet när 
informationen har tagits fram under denna 
leverantörs redaktionella ansvar eller när 
leverantören av förmedlingstjänsten 
främjar eller hänvisar till sådant innehåll.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En leverantör av 
förmedlingstjänster som avsiktligt 
samarbetar med en tjänstemottagare för att 
bedriva olaglig verksamhet tillhandahåller 
inte sina tjänster på ett neutralt sätt och 
bör därför inte kunna omfattas av de 
undantag från ansvar som föreskrivs i 
denna förordning.

(20) Om det huvudsakliga syftet med 
informationssamhällestjänsten är att ägna 
sig åt eller underlätta olaglig verksamhet, 
eller om en leverantör av 
förmedlingstjänster avsiktligt samarbetar 
med en tjänstemottagare för att bedriva 
olaglig verksamhet, bör tjänsten inte anses 
ha tillhandahållits på ett neutralt sätt och 
bör därför inte kunna omfattas av de 
undantag från ansvar som föreskrivs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 14

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 

(21) En leverantör bör kunna utnyttja 
undantagen från ansvar för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”) och 
cachningstjänster när leverantören på intet 
sätt befattar sig med innehållet i den 
överförda informationen. Detta kräver 
bland annat att leverantören inte ändrar den 
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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.

information som överförs. 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.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
bedöma grunderna för och vid behov 
avlägsna samtliga kopior av innehållet 
eller göra dem oåtkomliga. Principerna i 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, inbegripet principen om 
yttrandefrihet, bör iakttas när innehåll 
avlägsnas eller görs oåtkomligt. 
Leverantören kan skaffa sig sådan faktisk 
kännedom eller medvetenhet särskilt 
genom regelbundna undersökningar på 
eget initiativ eller anmälningar som 
inkommit från 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 olagliga 
innehållet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa ett effektivt (23) För att säkerställa ett effektivt 
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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.

skydd för konsumenter när de deltar i 
förmedlade kommersiella transaktioner 
online bör vissa värdtjänstleverantörer, 
nämligen onlinemarknadsplatser, inte 
kunna dra nytta av det undantag 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 
genomsnittskonsument tror detta.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
påverka möjligheten till förelägganden mot 
leverantörer av förmedlingstjänster, även 
om de uppfyller de villkor som fastställs 
som en del av dessa undantag. Sådana 
förelägganden kan särskilt bestå av 
förelägganden från domstolar eller 
administrativa myndigheter som kräver att 
alla överträdelser ska upphöra eller 
förhindras, inbegripet att olaglig 
information som angetts i dessa 
förelägganden som utfärdats i 
överensstämmelse med unionsrätten 

(24) De undantag från ansvar som 
fastställs i denna förordning bör inte 
påverka möjligheten till förelägganden av 
olika slag mot leverantörer av 
förmedlingstjänster, om de uppfyller de 
villkor som fastställs som en del av dessa 
undantag. Sådana förelägganden kan 
särskilt bestå av förelägganden från 
domstolar eller administrativa myndigheter 
som kräver att alla överträdelser ska 
upphöra eller förhindras, inbegripet att 
olaglig information som angetts i dessa 
förelägganden som utfärdats i 
överensstämmelse med unionsrätten 
avlägsnas eller görs oåtkomlig. Som en 
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avlägsnas eller görs oåtkomlig. allmän regel bör förelägganden mot 
leverantörer av förmedlingstjänster 
betraktas som en sista utväg, där inga 
andra rimliga och proportionerliga 
åtgärder som ligger närmare ägaren till 
innehållet är tillgängliga.

Ändringsförslag 18

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 
nödvändigtvis kan åberopa undantaget.

(25) För att skapa rättssäkerhet och inte 
avskräcka från automatiserad eller icke-
automatiserad verksamhet som syftar till 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll och som leverantörer av 
förmedlingstjänster kan bedriva 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 aktsamt i syfte 
att upptäcka, identifiera och agera mot 
olagligt innehåll. Sådan verksamhet bör 
åtföljas 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 eller nationell rätt, inbegripet 
kraven i denna förordning när det gäller 
genomförandet av de allmänna villkoren, 
inte bör leda till att de undantag från ansvar 
som fastställs i denna förordning inte blir 
tillgängliga. Verksamheter och åtgärder 
som en 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, 
dock utan att denna regel innebär att 
leverantören nödvändigtvis kan åberopa 
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undantaget.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantag från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det viktigt att 
komma ihåg att problemet med olagligt 
innehåll och olaglig verksamhet online, 
trots den allmänt viktiga roll som spelas av 
dessa leverantörer, inte bör hanteras genom 
att enbart fokusera på deras skyldigheter 
och ansvar. Om möjligt bör tredje parter 
som berörs av olagligt innehåll som 
överförs eller lagras online försöka lösa 
konflikter som rör sådant innehåll utan att 
involvera de berörda leverantörerna av 
förmedlingstjänster. Tjänstemottagare bör 
hållas ansvariga för det olagliga innehåll 
som de tillhandahåller och eventuellt 
sprider genom förmedlingstjänster, om 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten 
och nationell rätt som fastställer sådant 
ansvar föreskriver det. När så är lämpligt 
bör andra aktörer, såsom gruppmoderatorer 
i slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 
spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. När 
det är nödvändigt att involvera leverantörer 
av informationssamhällets tjänster, 
inbegripet leverantörer av 
förmedlingstjänster, bör dessutom varje 
begäran eller föreläggande om sådan 
medverkan som en allmän regel riktas till 
den aktör som har teknisk och operativ 
förmåga att agera mot specifika delar av 
olagligt innehåll, i syfte att förebygga och 
minimera eventuella negativa effekter på 
åtkomsten till och tillgängligheten av 
information som inte räknas som olagligt 

(26) Även om bestämmelserna i kapitel 
II i denna förordning är inriktade på 
undantaget från ansvar för leverantörer av 
förmedlingstjänster är det viktigt att 
komma ihåg att problemet med olagligt 
innehåll och olaglig verksamhet online, 
trots den allmänt viktiga roll som spelas av 
dessa leverantörer, inte bör hanteras genom 
att enbart fokusera på deras skyldigheter 
och ansvar. Om möjligt bör tredje parter 
som berörs av olagligt innehåll som 
överförs eller lagras online försöka lösa 
konflikter som rör sådant innehåll utan att 
involvera de berörda leverantörerna av 
förmedlingstjänster. Tjänstemottagare bör 
hållas ansvariga för det olagliga innehåll 
som de tillhandahåller och eventuellt 
sprider genom förmedlingstjänster, om 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten 
och nationell rätt som fastställer sådant 
ansvar föreskriver det. När så är lämpligt 
bör andra aktörer, såsom gruppmoderatorer 
i slutna onlinemiljöer, särskilt när det gäller 
stora grupper, också bidra till att förhindra 
spridning av olagligt innehåll online i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. När 
det är nödvändigt att involvera leverantörer 
av informationssamhällets tjänster, 
inbegripet leverantörer av 
förmedlingstjänster, bör dessutom varje 
begäran eller föreläggande om sådan 
medverkan som en allmän regel riktas till 
den aktör som har teknisk och operativ 
förmåga att agera mot specifika delar av 
olagligt innehåll, i syfte att förebygga och 
minimera eventuella negativa effekter på 
åtkomsten till och tillgängligheten av 
information som inte räknas som olagligt 
innehåll. Endast om denna mellanhand 



PE693.552v02-00 18/118 AD\1239211SV.docx

SV

innehåll. inte har besvarat begäran bör begäranden 
eller förelägganden som en sista utväg 
riktas till mellanhänder längre ner i 
internetstacken, i syfte att avlägsna 
innehåll eller göra det oåtkomligt, 
inbegripet all information som är 
nödvändig för att så exakt som möjligt 
lokalisera det olagliga innehållet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vilket har gett upphov till onlinetjänster 
såsom ip-telefoni, meddelandetjänster och 
webbaserade e-posttjänster, där 
kommunikationen levereras via en 
internetanslutningstjänst. Även dessa 
tjänster kan omfattas av undantagen från 
ansvar, i den mån de klassificeras som 
tjänster för enbart vidarebefordran (”mere 
conduit”), cachningstjänster eller 
värdtjänster. Tjänster längre ner i 
internetstacken som fungerar som 
onlinemellanhänder skulle kunna åläggas 
att vidta proportionerliga åtgärder om 
kunden inte avlägsnar det olagliga 
innehållet, såvida inte detta är tekniskt 
ogenomförbart.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Leverantörer av förmedlingstjänster 
bör inte omfattas av en 
övervakningsskyldighet när det gäller 
skyldigheter av allmän karaktär, och de bör 
inte heller vara skyldiga att använda 
automatiserade verktyg för 
innehållsmoderering. Detta gäller inte 
övervakningsskyldigheter i specifika fall 
och påverkar i synnerhet inte 
förelägganden från nationella myndigheter 
i enlighet med nationell rätt, i enlighet med 
de villkor som fastställs i denna förordning. 
Sådana förelägganden bör inte innehålla 
krav på att en tjänsteleverantör 
uteslutande på egen bekostnad ska införa 
ett granskningssystem som inbegriper 
generell och permanent övervakning för 
att förhindra eventuella framtida 
överträdelser. Det skulle emellertid kunna 
ställas krav på att en värdtjänstleverantör 
avlägsnar lagrad information vars 
innehåll är identiskt eller likvärdigt med 
innehållet i information som tidigare 
förklarats olaglig, eller gör denna 
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information oåtkomlig, oberoende av vem 
som begärde att informationen skulle 
lagras, under förutsättning att 
övervakningen av och sökandet efter den 
berörda informationen begränsas till 
information som anges på ett korrekt sätt i 
föreläggandet – med exempelvis namnet 
på den person som berördes av den 
tidigare fastställda överträdelsen, de 
omständigheter under vilka den 
överträdelsen fastställdes och det innehåll 
som är likvärdigt med det som tidigare 
förklarades olagligt – och inte kräver att 
värdtjänstleverantören genomför en 
oberoende bedömning av innehållet. 
Ingenting i denna förordning bör tolkas 
som ett åläggande av en allmän 
övervakningsskyldighet. Denna 
förordning bör inte anses som ett hinder 
för leverantörernas möjlighet att vidta 
proaktiva åtgärder för att identifiera och 
avlägsna olagligt innehåll och förhindra 
att det återkommer.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Förelägganden om att agera mot 
olagligt innehåll eller om att tillhandahålla 
information bör utfärdas i enlighet med 
unionsrätten, särskilt förordning (EU) 
2016/679 och förbudet mot en allmän 
skyldighet att övervaka information eller 
att aktivt efterforska fakta eller 
omständigheter som kan tyda på olaglig 
verksamhet enligt denna förordning. De 
villkor och krav som fastställs i denna 
förordning och som är tillämpliga på 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll påverkar inte andra unionsakter 
som föreskriver liknande system för att 
agera mot särskilda typer av olagligt 
innehåll, såsom förordning (EU) .../... 
[förslaget till förordning om spridning av 

(30) Förelägganden om att agera mot 
olagligt innehåll eller om att tillhandahålla 
information bör utfärdas i enlighet med 
unionsrätten, särskilt förordning (EU) 
2016/679 och förbudet mot en allmän 
skyldighet att övervaka information eller 
att aktivt efterforska fakta eller 
omständigheter som kan tyda på olaglig 
verksamhet enligt denna förordning. I 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör det kunna krävas att 
leverantörer av förmedlingstjänster i 
specifika fall vidtar åtgärder för att 
avlägsna identiskt eller likvärdigt olagligt 
innehåll, i samma sammanhang. Det bör 
också kunna krävas att leverantörer av 
förmedlingstjänster vidtar åtgärder för att 
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terrorisminnehåll online], eller förordning 
(EU) 2017/2394 som ger särskilda 
befogenheter att beordra tillhandahållande 
av information till medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter för 
konsumentskyddslagstiftning, medan de 
villkor och krav som gäller för 
informationsförelägganden inte påverkar 
andra unionsakter som föreskriver liknande 
relevanta regler för specifika sektorer. 
Dessa villkor och krav bör inte påverka 
bestämmelserna om lagring och bevarande 
enligt tillämplig nationell rätt, i 
överensstämmelse med unionsrätten och de 
brottsbekämpande myndigheternas 
begäranden om konfidentiell behandling i 
anknytning till undanhållande av 
information.

förhindra att det olagliga innehållet 
återkommer. De villkor och krav som 
fastställs i denna förordning och som är 
tillämpliga på förelägganden om att agera 
mot olagligt innehåll påverkar inte andra 
unionsakter som föreskriver liknande 
system för att agera mot särskilda typer av 
olagligt innehåll, såsom förordning (EU) 
.../... [den föreslagna förordningen om 
spridning av terrorisminnehåll online], eller 
förordning (EU) 2017/2394 som ger 
särskilda befogenheter att beordra 
tillhandahållande av information till 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter för 
konsumentskyddslagstiftning, medan de 
villkor och krav som gäller för 
informationsförelägganden inte påverkar 
andra unionsakter som föreskriver liknande 
relevanta regler för specifika sektorer. 
Dessa villkor och krav bör inte påverka 
bestämmelserna om lagring och bevarande 
enligt tillämplig nationell rätt, i 
överensstämmelse med unionsrätten och 
brottsbekämpande myndigheters 
begäranden om konfidentiell behandling i 
samband med icke-utlämnande av 
information.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det territoriella 
tillämpningsområdet för sådana 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör fastställas tydligt på grundval 
av tillämplig unionsrätt eller nationell rätt 
som möjliggör utfärdandet av 
föreläggandet och bör inte gå utöver vad 
som är strikt nödvändigt för att uppnå dess 
mål. I detta avseende bör den nationella 
rättsliga eller administrativa myndighet 
som utfärdar föreläggandet göra en 
avvägning mellan det mål som 
föreläggandet syftar till att uppnå, i 

(31) Det territoriella 
tillämpningsområdet för sådana 
förelägganden om att agera mot olagligt 
innehåll bör fastställas tydligt på grundval 
av tillämplig unionsrätt eller nationell rätt 
som möjliggör utfärdandet av 
föreläggandet och bör inte gå utöver vad 
som är strikt nödvändigt för att uppnå dess 
mål. I detta avseende bör den nationella 
rättsliga eller administrativa myndighet 
som utfärdar föreläggandet göra en 
avvägning mellan det mål som 
föreläggandet syftar till att uppnå, i 
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enlighet med den rättsliga grund som gör 
det möjligt att utfärda föreläggandet, och 
de rättigheter och berättigade intressen som 
tillkommer alla tredje parter som kan 
påverkas av föreläggandet, särskilt deras 
grundläggande rättigheter enligt stadgan. 
Om det föreläggande som hänvisar till den 
särskilda informationen kan få verkningar 
utanför territoriet för den berörda 
myndighetens medlemsstat bör 
myndigheten dessutom bedöma huruvida 
den berörda informationen sannolikt kan 
utgöra olagligt innehåll i andra berörda 
medlemsstater och, i förekommande fall, 
beakta relevanta bestämmelser i 
unionsrätten eller internationell rätt samt 
principen om internationell hövlighet.

enlighet med den rättsliga grund som gör 
det möjligt att utfärda föreläggandet, och 
de rättigheter och berättigade intressen som 
tillkommer alla tredje parter som kan 
påverkas av föreläggandet, särskilt deras 
grundläggande rättigheter enligt stadgan. 
Om det föreläggande som hänvisar till den 
särskilda informationen kan få verkningar 
utanför territoriet för den berörda 
myndighetens medlemsstat bör 
myndigheten dessutom bedöma huruvida 
den berörda informationen sannolikt kan 
utgöra olagligt innehåll i andra berörda 
medlemsstater och, i förekommande fall, 
beakta relevanta bestämmelser i 
unionsrätten, nationell rätt eller 
internationell rätt samt principen om 
internationell hövlighet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Förelägganden om att agera mot 
olagligt innehåll och om att tillhandahålla 
information omfattas av de regler som 
säkerställer behörigheten för den 
medlemsstat där den mottagande 
tjänsteleverantören är etablerad och som 
föreskriver eventuella undantag från denna 
behörighet i vissa fall, enligt artikel 3 i 
direktiv 2000/31/EG, endast om villkoren i 
den artikeln är uppfyllda. Mot bakgrund av 
att dessa förelägganden är kopplade till 
särskilda delar av olagligt innehåll 
respektive olaglig information, innebär de 
inte någon principiell inskränkning av 
friheten för leverantörer av 
förmedlingstjänster att tillhandahålla sina 
tjänster över gränserna när de riktar sig till 
leverantörer som är etablerade i en annan 
medlemsstat. Bestämmelserna i artikel 3 i 
direktiv 2000/31/EG, inbegripet reglerna 
om behovet av att motivera åtgärder som 
avviker från behörigheten för den 

(33) Förelägganden om att agera mot 
olagligt innehåll och om att tillhandahålla 
information omfattas av de regler som 
säkerställer behörigheten för den 
medlemsstat där den mottagande 
tjänsteleverantören är etablerad och som 
föreskriver eventuella undantag från denna 
behörighet i vissa fall, enligt artikel 3 i 
direktiv 2000/31/EG, endast om villkoren i 
den artikeln är uppfyllda. Mot bakgrund av 
att dessa förelägganden är kopplade till 
specifika delar av olagligt innehåll 
respektive information, enligt antingen 
unionsrätten eller nationell rätt i enlighet 
med unionsrätten, innebär de inte någon 
principiell inskränkning av friheten för 
leverantörer av förmedlingstjänster att 
tillhandahålla sina tjänster över gränserna 
när de riktar sig till leverantörer som är 
etablerade i en annan medlemsstat. 
Bestämmelserna i artikel 3 i direktiv 
2000/31/EG, inbegripet reglerna om 
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medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad på vissa angivna grunder och om 
anmälan av sådana åtgärder, är därför inte 
tillämpliga på dessa förelägganden.

behovet av att motivera åtgärder som 
avviker från behörigheten för den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad på vissa angivna grunder och om 
anmälan av sådana åtgärder, är därför inte 
tillämpliga på dessa förelägganden.

Ändringsförslag 25

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, effektiv 
och balanserad uppsättning harmoniserade 
krav på tillbörlig aktsamhet för 
leverantörer av förmedlingstjänster. Dessa 
skyldigheter bör särskilt syfta till att stärka 
och garantera lagstiftning och rättigheter, 
såsom säkerhet för och förtroende hos 
tjänstemottagarna, inbegripet minderåriga, 
skydda de relevanta grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan, 
säkerställa en meningsfull 
ansvarsskyldighet för dessa leverantörer 
och ge tjänstemottagare och andra berörda 
parter större makt, samtidigt som den 
nödvändiga tillsynen från de behöriga 
myndigheternas sida underlättas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 

(36) För att underlätta smidig och 
effektiv kommunikation i frågor som 
omfattas av denna förordning bör 
leverantörer av förmedlingstjänster åläggas 
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att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan också användas av 
betrodda anmälare och av professionella 
enheter som står i en särskild relation till 
leverantören av förmedlingstjänster. Till 
skillnad från den rättsliga företrädaren bör 
kontaktpunkten tjäna operativa syften och 
behöver inte nödvändigtvis ha en fysisk 
plats.

att inrätta en enda kontaktpunkt och 
offentliggöra relevant information om sin 
kontaktpunkt, inbegripet vilka språk som 
ska användas i sådan kommunikation. 
Kontaktpunkten kan användas av 
professionella enheter och av användare 
av tjänster som står i en särskild relation 
till leverantören av förmedlingstjänster. 
Till skillnad från den rättsliga företrädaren 
bör kontaktpunkten tjäna operativa syften 
och behöver inte nödvändigtvis ha en 
fysisk plats. .

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Leverantörer av förmedlingstjänster 
som är etablerade i ett tredjeland och som 
erbjuder tjänster i unionen bör utse en 
tillräckligt bemyndigad rättslig företrädare 
i unionen och tillhandahålla information 
om sina rättsliga företrädare, så att denna 
förordning kan övervakas och vid behov 
dess efterlevnad försäkras effektivt i 
förhållande till dessa leverantörer. Det 
bör vara möjligt för den rättsliga 
företrädaren att även fungera som 
kontaktpunkt, förutsatt att de relevanta 
kraven i denna förordning uppfylls.

(37) Leverantörer av förmedlingstjänster 
som är etablerade i ett tredjeland och som 
erbjuder tjänster i unionen bör utse en 
tillräckligt bemyndigad rättslig företrädare 
i unionen och tillhandahålla information 
om sina rättsliga företrädare, så att denna 
förordning effektivt kan övervakas och 
dessa leverantörers efterlevnad av den vid 
behov kontrolleras. Det bör vara möjligt 
för den rättsliga företrädaren att även 
fungera som kontaktpunkt, förutsatt att de 
relevanta kraven i denna förordning 
uppfylls. Ingenting i denna förordning 
förbjuder leverantörer av 
förmedlingstjänster att upprätta kollektiv 
representation eller erhålla en rättslig 
företrädares tjänster på andra sätt, 
inbegripet genom avtal, under 
förutsättning att den rättsliga 
företrädaren kan fullgöra den funktion 
som vederbörande tilldelas i denna 
förordning. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som klassificeras som 
mikroföretag eller små eller medelstora 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG och 
som efter rimliga ansträngningar inte har 
lyckats erhålla en rättslig företrädares 
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tjänster bör kunna begära att 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där företaget avser att inrätta 
en rättslig företrädare underlättar fortsatt 
samarbete och rekommenderar möjliga 
lösningar, däribland möjligheter till 
kollektiv representation.

Ändringsförslag 28

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 på tjänstemottagarnas begäran lagrar 
information som tillhandahålls av dessa 
och ofta ger andra mottagare åtkomst till 
den informationen, ibland i stor skala. Det 
är viktigt att alla värdtjänstleverantörer, 
oavsett sin storlek, inför lättillgängliga 
och användarvänliga anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som gör det lättare att 
anmäla specifik information som den 
anmälande parten anser vara olagligt 
innehåll till den berörda 
värdtjänstleverantören (anmälan) och 
enligt vilka leverantören bör bedöma det 
identifierade innehållets olaglighet och på 
grundval av denna bedömning kan besluta 
huruvida den samtycker till anmälan om 
olagligt innehåll och vill avlägsna 
innehållet eller göra det oåtkomligt 
(åtgärd). En värdtjänstleverantör som på 
grundval av en bedömning anser att en 
anmälan av olagligt innehåll är berättigad 
och följaktligen beslutar att avlägsna 
innehållet eller göra det oåtkomligt måste 
se till att detta innehåll förblir oåtkomligt 
efter att det tagits bort. Förutsatt att kraven 
på anmälningar är uppfyllda bör det vara 
möjligt för individer eller enheter att 
anmäla flera specifika delar av påstått 
olagligt innehåll genom en enda anmälan. 
Skyldigheten att införa anmälnings- och 
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åtgärdsmekanismer bör till exempel gälla 
för fillagrings- och fildelningstjänster, 
webbhotelltjänster, reklamservrar och 
paste bin-tjänster, i den mån de 
klassificeras som värdtjänstleverantörer 
som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 29

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, 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, 
inklusive 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. Även om det inte finns 
någon absolut hierarki dessa rättigheter 
emellan bör yttrandefriheten erkännas 
som en hörnsten i ett demokratiskt 
samhälle.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Värdtjänstleverantörer bör inte 
omfattas av skyldigheten att 
tillhandahålla en motivering om detta 
skulle orsaka oavsiktliga problem när det 
gäller säkerheten för tjänstemottagaren. 
Särskilt när det gäller plattformar med ett 
gränssnitt som möjliggör individuella 
kontakter, såsom dejtingappar och andra 
liknande tjänster, bör tillhandahållandet 
av en motivering anses sannolikt orsaka 
oavsiktliga problem när det gäller 
säkerheten för den anmälande parten. Till 
följd av detta bör sådana tjänster som 
standard avstå från att tillhandahålla 
motiveringar. Dessutom bör andra 
värdtjänstleverantörer göra rimliga 
ansträngningar för att bedöma huruvida 
tillhandahållandet av en motivering skulle 
kunna orsaka oavsiktliga problem när det 
gäller säkerheten för den anmälande 
parten och bör, om så är fallet, avstå från 
att tillhandahålla en motivering.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Tjänsteleverantören bör se till att 
anställda som fattar beslut om, eller av 
andra anledningar ofta utsätts för, 
olagligt innehåll får adekvat utbildning 
och har lämpliga arbetsförhållanden, 
inbegripet möjlighet att söka 
professionellt stöd och kvalificerad 
psykologisk hjälp när så är nödvändigt.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) De ytterligare skyldigheter som 
införs för onlineplattformar enligt denna 
förordning bör inte gälla för icke-
vinstdrivande vetenskapliga eller 
utbildningsrelaterade databaser eller 
onlineplattformar som erbjuder produkter 
och tjänster från tredjepartsnäringsidkare 
som har sitt säte i Europeiska unionen, 
om dessa näringsidkares åtkomst är 
exklusiv, kuraterad och fullständigt 
kontrollerad av leverantörerna av 
onlineplattformen och deras produkter 
och tjänster granskas och 
förhandsgodkänns av leverantörerna av 
onlineplattformen innan de erbjuds på 
plattformen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 43b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43b) För att undvika onödiga 
regelbördor bör vissa skyldigheter inte 
gälla för onlinemarknadsplatser som 
erbjuder produkter och tjänster från 
tredjepartsnäringsidkare som har sitt säte 
i Europeiska unionen, om dessa 
näringsidkares åtkomst är exklusiv, 
kuraterad och fullständigt kontrollerad av 
leverantörerna av onlinemarknadsplatsen 
och deras produkter och tjänster granskas 
och förhandsgodkänns av leverantörerna 
av onlinemarknadsplatsen innan de 
erbjuds på marknadsplatsen. Dessa 
onlineplattformar kallas ofta slutna 
onlineplattformar. Eftersom de produkter 
och tjänster som erbjuds granskas och 
förhandsgodkänns av 
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onlineplattformarna är förekomsten av 
olagligt innehåll och olagliga produkter 
på dessa plattformar låg, och 
plattformarna kan i de flesta fall inte dra 
nytta av de undantag från ansvar som 
anges i denna förordning. Dessa 
onlineplattformar bör följaktligen inte 
omfattas av de skyldigheter som gäller för 
plattformar med andra 
verksamhetsmodeller där förekomsten av 
olagligt innehåll är högre och de berörda 
undantagen från ansvar är tillgängliga.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 44

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 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 
– däribland om yttrandefrihet – som krävs 
för att de ska kunna utföra sin verksamhet 
på ett rättvist och kostnadseffektivt sätt och 
inom en rimlig tidsram. 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.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Om ett organ för tvistlösning 
utanför domstol avgör tvisten till 
tjänstemottagarens fördel bör 
onlineplattformen ersätta mottagaren för 
alla avgifter och andra skäliga utgifter 
som mottagaren har stått för eller ska stå 
för i samband med tvistlösningen. Om 
organet avgör tvisten till 
onlineplattformens fördel bör mottagaren 
inte behöva ersätta några avgifter eller 
andra utgifter som onlineplattformen har 
stått för eller ska stå för i samband med 
tvistlösningen, såvida inte organet finner 
klagomålet uppenbart ogrundat och 
otillbörligt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
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 

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar, efter att ha fått 
vägledning från offentliga myndigheter 
om hur olagligt innehåll ska identifieras, 
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 
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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.

det gäller att bekämpa olagligt innehåll och 
är kända för att ofta anmäla innehåll med 
stor precision, att de företräder kollektiva 
intressen och att de arbetar på ett aktsamt, 
effektivt och objektivt sätt. 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 (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 som företräder 
kollektiva intressen och organisationer för 
rättighetshavare som inrättats specifikt för 
detta syfte tilldelas status som betrodda 
anmälare om de har visat att de uppfyller 
de tillämpliga villkoren, att de företräder 
de kollektiva intressena på ett oberoende 
sätt och att deras bedömning av vad som 
utgör ett intrång i en immateriell rättighet 
är opartisk och konsekvent. 
Bestämmelserna i denna förordning om 
betrodda anmälare bör inte tolkas som 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.

_________________ _________________
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 

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 
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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

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.

Ändringsförslag 37

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 
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 

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla eller 
sprida 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. Detta påverkar inte 
onlineplattformars frihet att fastställa sina 
allmänna villkor och införa strängare 
åtgärder när det gäller olagligt innehåll 
som rör allvarliga brott. Av 
transparensskäl bör denna möjlighet anges 
tydligt och tillräckligt detaljerat i 
onlineplattformarnas allmänna 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 
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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.

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

Ändringsförslag 38

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 
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 

(49) För att bidra till en säker, 
tillförlitlig och öppen onlinemiljö för 
konsumenter och andra användare, liksom 
för andra berörda parter såsom 
konkurrerande näringsidkare och 
innehavare av immateriella rättigheter, och 
för att avskräcka näringsidkare från att 
sälja och sprida produkter eller tjänster i 
strid med tillämpliga regler, bör 
onlinemarknadsplatser säkerställa att 
sådana näringsidkare är spårbara. 
Näringsidkaren bör därför vara skyldig att 
tillhandahålla viss väsentlig information till 
leverantören av onlinemarknadsplatsen, 
bland annat för att dela information om 
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 
onlinemarknadsplatser 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 
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förelägganden om tillhandahållande av 
information som avses i denna förordning.

förelägganden om tillhandahållande av 
information som avses i denna förordning. 
Tillfälliga näringsidkare som är fysiska 
personer bör inte vara föremål för 
oproportionerliga identifieringskrav på 
onlinemarknadsplatser. Leverantörerna 
av onlinemarknadsplatserna bör inte 
begära information från fysiska personer 
utöver den vanliga registreringen av 
användarna av marknadsplatsen. 

Ändringsförslag 39

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 
mervärdesskatt, 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 

(50) För att säkerställa en effektiv och 
adekvat tillämpning av denna skyldighet 
utan att det medför några oproportionerliga 
bördor bör leverantörerna av 
onlinemarknadsplatser 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. Leverantörerna av 
onlinemarknadsplatser bör dock inte vara 
skyldiga att genomföra onödigt utförliga 
eller kostsamma undersökningar online 
eller att utföra kontroller på plats, eftersom 
det vore oproportionerligt. Det bör inte 
heller antas att leverantörer av 
onlinemarknadsplatser som har gjort de 
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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 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48.

rimliga ansträngningar som krävs enligt 
denna förordning garanterar att 
informationen till konsumenter eller andra 
berörda parter är tillförlitlig, och de bör 
inte vara ansvariga för informationen om 
den visar sig vara felaktig. Leverantörer 
av onlinemarknadsplatser bör också 
utforma och organisera sitt onlinegränssnitt 
på ett användarvänligt 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 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG47 och artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG48. Onlinegränssnittet bör göra det 
möjligt för näringsidkare att 
tillhandahålla information som gör det 
möjligt att entydigt identifiera produkten 
eller tjänsten, inbegripet märkningskrav, i 
enlighet med lagstiftning om 
produktsäkerhet och 
produktöverensstämmelse.

__________________ __________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=sv

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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.

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 

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 
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(EG) nr 2006/2004 (direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder)

(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

48 Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/6/EG av den 16 februari 1998 om 
konsumentskydd i samband med 
prismärkning av varor som erbjuds 
konsumenter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Utan att det påverkar relevanta 
undantag för mikroföretag och 
småföretag, och för att skärpa 
onlinemarknadsplatsernas skyldigheter, 
bör ytterligare bestämmelser införas i 
syfte att på förhand se till att 
konsumenterna får nödvändig 
information för produkterbjudanden, 
förhindra osäkra produkter och 
produktkategorier som inte uppfyller 
kraven, stärka förhandsåtgärder mot 
produktförfalskningar samt vid behov 
samarbeta (i efterhand) med avseende på 
farliga produkter som redan sålts. 
Leverantörer av onlinemarknadsplatser 
bör informera mottagarna av deras 
tjänster om den tjänst eller produkt som 
de har förvärvat genom deras tjänster är 
olaglig. När leverantörerna av 
onlinemarknadsplatser har fattat ett 
beslut om att ta bort ett olagligt 
erbjudande från sina tjänster bör de vidta 
åtgärder för att förhindra att sådana 
olagliga erbjudanden, liksom identiska 
eller likvärdiga erbjudanden, laddas upp 
på deras marknadsplats på nytt.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 51
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Med tanke på onlineplattformarnas 
särskilda ansvarsområden och 
skyldigheter bör de omfattas av 
transparensrapporteringsskyldigheter, 
utöver de 
transparensrapporteringsskyldigheter som 
gäller för alla leverantörer av 
förmedlingstjänster enligt denna 
förordning. För att fastställa huruvida 
onlineplattformar kan vara mycket stora 
onlineplattformar som omfattas av vissa 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör onlineplattformarnas 
transparensrapporteringsskyldigheter 
omfatta vissa skyldigheter som rör 
offentliggörande och vidarebefordran av 
information om de genomsnittliga 
månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i 
unionen.

(51) Med tanke på onlineplattformarnas 
särskilda ansvar och skyldigheter bör de 
omfattas av 
transparensrapporteringsskyldigheter, 
utöver de 
transparensrapporteringsskyldigheter som 
gäller för alla leverantörer av 
förmedlingstjänster enligt denna 
förordning. För att fastställa huruvida 
onlineplattformar kan vara mycket stora 
onlineplattformar som omfattas av vissa 
ytterligare skyldigheter enligt denna 
förordning bör onlineplattformarnas 
transparensrapporteringsskyldigheter 
omfatta vissa skyldigheter som rör 
offentliggörande och vidarebefordran av 
information om de genomsnittliga 
månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i 
unionen, i standardiserade format och 
genom standardiserade 
programmeringsgränssnitt (API).

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

skapat nya mönster för insamling av 
personuppgifter och affärsmodeller som 
negativt kan påverka integritet, personligt 
självbestämmande, demokrati och 
nyhetsrapportering av god kvalitet samt 
underlätta manipulering och 
diskriminering. Därför behövs mer 
transparens på 
onlineannonsmarknaderna och 
oberoende forskning för att bedöma 
ändamålsenligheten för beteendestyrd 
annonsering. Utöver de krav som följer av 
artikel 6 i direktiv 2000/31/EG bör 
onlineplattformar därför vara skyldiga att 
se till att uppgiftsinsamlingen är så liten 
som möjligt, att maximeringen av intäkter 
från reklam inte begränsar tjänstens 
kvalitet och att tjänstemottagarna har 
omfattande individualiserad information 
som behövs för att förstå när och för vems 
räkning reklamen visas. Dessutom bör 
tjänstemottagarna ha information om de 
huvudparametrar 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.

Ändringsförslag 43
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Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på 
folkhälsan, den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska 
deltagandet och jämställdheten. 
Datakatalogerna bör omfatta innehållet i 
annonser och tillhörande uppgifter om 
annonsören och om hur annonsen 
levereras, särskilt när det gäller riktad 
reklam.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 

(53) Med tanke på hur viktiga mycket 
stora onlineplattformar är, vilket beror på 
deras räckvidd, särskilt uttryckt i antalet 
tjänstemottagare, vad gäller underlättande 
av offentlig debatt, ekonomiska 
transaktioner och spridning av information, 
åsikter och idéer samt för att påverka hur 
mottagare får och förmedlar information 
online, är det nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter för dessa 



PE693.552v02-00 40/118 AD\1239211SV.docx

SV

plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
hantera dessa frågor av allmänintresse, 
eftersom det inte finns några alternativa 
och mindre restriktiva åtgärder som i 
praktiken skulle leda till samma resultat.

plattformar, utöver de skyldigheter som 
gäller för alla onlineplattformar. Dessa 
ytterligare skyldigheter för mycket stora 
onlineplattformar är nödvändiga för att 
hantera dessa utmaningar för de 
grundläggande rättigheterna, eftersom det 
inte finns några alternativa och mindre 
restriktiva åtgärder som i praktiken skulle 
leda till samma resultat. Endast i mycket 
exceptionella fall bör användarna 
permanent nekas tillträde till en mycket 
stor onlineplattform. Beslutet att 
permanent neka tillträde bör under alla 
omständigheter kunna återkallas av en 
behörig domstol.

Ändringsförslag 45

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 
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.

(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 
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. I 
vissa fall bör det också vara möjligt för en 
onlineplattform vars mottagarantal inte 
överskrider den operativa tröskeln på 10 
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% av unionens befolkning att betraktas 
som en mycket stor onlineplattform 
genom dess omsättning och den roll den 
spelar för att underlätta den offentliga 
debatten, ekonomiska transaktioner och 
spridning av information, åsikter och 
idéer och med tanke på dess påverkan när 
det gäller hur mottagare får och 
förmedlar information online. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kan mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder.

(56) Mycket stora onlineplattformar 
används på ett sätt som starkt påverkar 
säkerheten online, hur den allmänna 
opinionen och debatten formas samt 
onlinehandeln. Det sätt på vilket de 
utformar sina tjänster optimeras i allmänhet 
för att gynna deras ofta reklamdrivna 
affärsmodeller, vilket kan leda till 
samhällsproblem. I avsaknad av effektiv 
reglering och tillsyn kunde mycket stora 
onlineplattformar fastställa spelreglerna 
utan att effektivt identifiera och minska 
riskerna och den samhälleliga och 
ekonomiska skada de kan orsaka. Enligt 
denna förordning bör därför mycket stora 
onlineplattformar bedöma de systemrisker 
som härrör från driften och användningen 
av deras tjänster, liksom från eventuell 
felaktig användning från 
tjänstemottagarnas sida, och vidta lämpliga 
motåtgärder för att ta itu med i synnerhet 
filterbubblor och filtereffekter.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 57
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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 
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 

(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 och 
olaglig handel med djur. 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 
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 



AD\1239211SV.docx 43/118 PE693.552v02-00

SV

andra automatiserade eller delvis 
automatiserade beteenden, vilket kan leda 
till snabb och omfattande spridning av 
information som är olaglig eller oförenlig 
med onlineplattformens villkor.

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.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Med tanke på behovet av att 
säkerställa oberoende experters kontroll 
bör mycket stora onlineplattformar genom 
oberoende revision hållas ansvariga för att 
de uppfyller de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning och, i förekommande 
fall, eventuella kompletterande åtaganden 
som görs i enlighet med uppförandekoder 
och krisprotokoll. De bör ge revisorn 
tillgång till alla relevanta uppgifter som 
krävs för att revisionen ska kunna utföras 
korrekt. Revisorerna bör också kunna 
använda sig av andra objektiva 
informationskällor, däribland studier 
utförda av utvalda forskare. Revisorerna 
bör garantera konfidentialiteten, säkerheten 
och integriteten för den information, såsom 
företagshemligheter, som de erhåller när de 
utför sina uppgifter och ha nödvändig 
sakkunskap inom riskhantering och teknisk 
kompetens för att granska algoritmer. 
Revisorerna bör vara oberoende så att de 
kan utföra sina uppgifter på ett lämpligt 
och tillförlitligt sätt. Om deras oberoende 
inte är ställt utom allt tvivel bör de avsäga 
sig eller avstå från revisionsuppdraget.

(60) Med tanke på behovet av att 
säkerställa oberoende experters kontroll 
bör mycket stora onlineplattformar genom 
oberoende extern revision hållas ansvariga 
för att de uppfyller de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning och, i 
förekommande fall, eventuella 
kompletterande åtaganden som görs i 
enlighet med uppförandekoder och 
krisprotokoll. De bör ge revisorn tillgång 
till alla relevanta uppgifter som krävs för 
att revisionen ska kunna utföras korrekt. 
Revisorerna bör också kunna använda sig 
av andra objektiva informationskällor, 
däribland studier utförda av utvalda 
forskare. Revisorerna bör garantera 
konfidentialiteten, säkerheten och 
integriteten för den information, såsom 
företagshemligheter, som de erhåller när de 
utför sina uppgifter och ha nödvändig 
sakkunskap inom riskhantering och teknisk 
kompetens för att granska algoritmer. 
Revisorerna bör vara oberoende så att de 
kan utföra sina uppgifter på ett lämpligt 
och tillförlitligt sätt. Som en indikation på 
oberoende bör revisorerna vid tidpunkten 
för utförandet av revisionen inte ha 
tillhandahållit andra tjänster än 
revisionstjänster till den mycket stora 
onlineplattformen under de senaste 12 
månaderna. Om deras oberoende inte är 
ställt utom allt tvivel bör de avsäga sig 
eller avstå från revisionsuppdraget.



PE693.552v02-00 44/118 AD\1239211SV.docx

SV

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Revisionsberättelsen bör vara 
välgrundad så att den ger en meningsfull 
redogörelse för den verksamhet som 
bedrivits och de slutsatser som dragits. Den 
bör bidra till att ge underlag till och vid 
behov föreslå förbättringar av de åtgärder 
som vidtas av den mycket stora 
onlineplattformen för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning. 
Rapporten bör utan dröjsmål översändas 
till samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet och nämnden, 
tillsammans med riskbedömningen och de 
riskreducerande åtgärderna, samt 
plattformens planer för att följa revisionens 
rekommendationer. Rapporten bör 
innehålla ett revisionsuttalande baserat på 
de slutsatser som dragits av de 
revisionsbevis som inhämtats. Ett positivt 
uttalande bör avges om alla bevis talar för 
att den mycket stora onlineplattformen 
uppfyller de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning eller, i tillämpliga fall, 
eventuella åtaganden som den har gjort i 
enlighet med en uppförandekod eller ett 
krisprotokoll, särskilt genom att identifiera, 
utvärdera och minska de systemrisker som 
dess system och tjänster utgör. Ett positivt 
uttalande bör åtföljas av kommentarer om 
revisorn vill inkludera anmärkningar som 
inte har någon väsentlig inverkan på 
resultatet av revisionen. Ett negativt 
uttalande bör avges om revisorn anser att 
den mycket stora onlineplattformen inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
de åtaganden som gjorts.

(61) Revisionsberättelsen bör vara 
välgrundad så att den ger en meningsfull 
redogörelse för den verksamhet som 
bedrivits och de slutsatser som dragits. Den 
bör bidra till att ge underlag till och vid 
behov föreslå förbättringar av de åtgärder 
som vidtas av den mycket stora 
onlineplattformen för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt denna förordning, utan 
att det påverkar det faktum att 
plattformen förblir ensamt ansvarig för 
sin efterlevnad av denna förordning och 
utan att det påverkar dess näringsfrihet 
och i synnerhet dess förmåga att utforma 
och genomföra effektiva åtgärder 
anpassade till dess specifika affärsmodell. 
Rapporten bör utan dröjsmål översändas 
till samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet och nämnden, 
tillsammans med riskbedömningen och de 
riskreducerande åtgärderna, samt 
plattformens planer för att följa revisionens 
rekommendationer. Rapporten bör 
innehålla ett revisionsuttalande baserat på 
de slutsatser som dragits av de 
revisionsbevis som inhämtats. Ett positivt 
uttalande bör avges om alla bevis talar för 
att den mycket stora onlineplattformen 
uppfyller de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning eller, i tillämpliga fall, 
eventuella åtaganden som den har gjort i 
enlighet med en uppförandekod eller ett 
krisprotokoll, särskilt genom att identifiera, 
utvärdera och minska de systemrisker som 
dess system och tjänster utgör. Ett positivt 
uttalande bör åtföljas av kommentarer om 
revisorn vill inkludera anmärkningar som 
inte har någon väsentlig inverkan på 
resultatet av revisionen. Ett negativt 
uttalande bör avges om revisorn anser att 
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den mycket stora onlineplattformen inte 
uppfyller kraven i denna förordning eller 
de åtaganden som gjorts. Revisorn bör 
avstå från att uttala sig såvida de frågor 
som granskas är så nya att revisorn 
saknar underlag för sitt uttalande.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Annonssystem som används av 
mycket stora onlineplattformar medför 
särskilda risker och kräver ytterligare 
offentlig och rättslig tillsyn på grund av 
deras omfattning och förmåga att rikta sig 
till och nå mottagarna av tjänsten på 
grundval av deras beteende inom och 
utanför plattformens onlinegränssnitt. 
Mycket stora onlineplattformar bör 
säkerställa allmänhetens tillgång till 
datakataloger för annonser som visas i 
deras onlinegränssnitt för att underlätta 
övervakning och forskning om 
framväxande risker till följd av spridning 
av reklam online, till exempel olaglig 
annonsering eller manipulativ teknik och 
desinformation med en verklig och 
förutsebar negativ inverkan på 
folkhälsan, den allmänna säkerheten, 
samhällsdebatten, det politiska 
deltagandet och jämställdheten. 
Datakatalogerna bör omfatta innehållet i 
annonser och tillhörande uppgifter om 
annonsören och om hur annonsen 
levereras, särskilt när det gäller riktad 
reklam.

utgår

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 63a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63a) Genom att koppla annonsering till 
innehåll som laddas upp av användare 
skulle mycket stora onlineplattformar 
indirekt kunna leda till främjande av 
olagligt innehåll eller innehåll som strider 
mot deras allmänna villkor och skulle 
kunna riskera att orsaka avsevärd skada 
för köparna av reklamplats. För att 
förhindra detta bör mycket stora 
onlineplattformar vidta åtgärder, 
inbegripet genom avtalsgarantier till 
köpare av reklamplats, för att säkerställa 
att det innehåll som de kopplar 
annonsering till är lagligt och förenligt 
med deras allmänna villkor. Dessa 
åtgärder skulle kunna inbegripa 
oberoende revisioner med en kvantitativ 
och kvalitativ bedömning av fall där 
annonseringen har koppling till olagligt 
innehåll eller innehåll som är oförenligt 
med plattformens allmänna villkor.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 63b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63b) Mycket stora onlineplattformar 
bör göra sitt yttersta för att inte tillåta 
beteendestyrd och individuellt riktad 
reklam riktad till barn under 18 år, i 
enlighet med den allmänna 
dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att på lämpligt sätt övervaka att (64) För att på lämpligt sätt övervaka att 
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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 
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.

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 eller 
data. 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 att 
tvinga mycket stora onlineplattformar att 
tillhandahålla information och tillgång till 
data för utvalda forskare. Alla krav på 
tillhandahållande av information och 
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. Forskning som 
bedrivs inom ramen för detta system bör, 
om möjligt, grunda sig på principerna om 
öppen tillgång och bör bygga på 
standardiserade dataset för att säkerställa 
en hög nivå av öppenhet och 
ansvarsskyldighet när det gäller korrekt 
användning av tillhandahållna data.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Interoperabilitet med mycket stora 
onlineplattformar är önskvärd eftersom 
sådan kan skapa nya möjligheter till att 
utveckla innovativa tjänster, få bukt med 
inlåsningseffekter och säkerställa 
konkurrens och användarnas 
valmöjligheter. Dessa möjligheter skulle 
kunna göra det möjligt för mottagare att 
dra fördel av interaktion mellan 
plattformar. Mycket stora 
onlineplattformar kan tillhandahålla ett 
gränssnitt för tillämpningsprogram 
genom vilket tredjepartsplattformar och 
deras mottagare kan samverka med 
plattformens viktigaste tjänsters 
huvudfunktioner och mottagare. I 
huvudfunktionerna kan det ingå en 
möjlighet att ta emot information från 
vissa konton, att dela tillhandahållet 
innehåll och att reagera på det. Mycket 
stora onlineplattformar skulle dessutom 
kunna göra sina tjänsters 
huvudfunktioner interoperabla med andra 
onlineplattformar för att möjliggöra 
plattformsöverskridande kommunikation. 
Denna möjlighet bör inte begränsa, 
hindra eller försena de mycket stora 
onlineplattformarnas förmåga att lösa 
säkerhetsproblem, och den bör vara 
förenlig med alla deras ansvarsområden, 
särskilt med avseende på grundläggande 
rättigheter och integritetsskyddet. 
Kommissionen bör begära att de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna 
utvecklar de tekniska standarder som 
krävs för interoperabilitet, såsom 
protokoll om interoperabilitet samt 
datainteroperabilitet och dataportabilitet.



PE693.552v02-00 50/118 AD\1239211SV.docx

SV

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Skäl 65b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65b) Mycket stora onlineplattformar 
bör säkerställa att omdömena kan 
överföras till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem när 
avtalet mellan plattformen och 
användaren avslutas. För öppenhetens 
skull bör det på förhand tillhandahållas 
information om de processer, de tekniska 
krav, de tidsramar och de avgifter som 
gäller om en plattformsanvändare vill 
överföra omdömena till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem. Vid 
visning av omdömen som importerats från 
en annan plattform bör den mottagande 
plattformsoperatören, om möjligt, ange 
var dessa omdömen ursprungligen 
kommer ifrån.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och demokratin, 
såsom desinformation eller manipulativ 
och otillbörlig verksamhet. Detta 
inbegriper samordnade insatser som syftar 
till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar eller falska konton för att skapa 

(68) Det är lämpligt att i denna 
förordning identifiera vissa områden där 
sådana uppförandekoder bör övervägas. I 
synnerhet bör man undersöka om 
riskreducerande åtgärder för specifika 
typer av olagligt innehåll kan uppnås 
genom själv- och samregleringsavtal. 
Något annat som bör övervägas är de 
möjliga negativa effekterna av 
systemrisker för samhället och demokratin, 
såsom desinformation eller manipulativ 
och otillbörlig verksamhet. Detta 
inbegriper samordnade insatser som syftar 
till att utöka information, inbegripet 
desinformation, såsom användning av 
bottar för att skapa falsk eller vilseledande 
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falsk eller vilseledande information, ibland 
i syfte att uppnå ekonomisk vinning, vilket 
är särskilt skadligt för sårbara 
tjänstemottagare, såsom barn. När det 
gäller sådana områden kan en mycket stor 
onlineplattforms anslutning till och 
efterlevnad av en viss uppförandekod 
betraktas som en lämplig riskreducerande 
åtgärd. En onlineplattforms vägran utan 
tillräckliga förklaringar att på 
kommissionens inbjudan delta i 
tillämpningen av en sådan uppförandekod 
skulle i förekommande fall kunna beaktas 
vid fastställandet av huruvida 
onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

information, ibland i syfte att uppnå 
ekonomisk vinning, vilket är särskilt 
skadligt för sårbara tjänstemottagare, 
såsom barn. När det gäller sådana områden 
kan en mycket stor onlineplattforms 
anslutning till och efterlevnad av en viss 
uppförandekod betraktas som en lämplig 
riskreducerande åtgärd. En 
onlineplattforms vägran utan tillräckliga 
förklaringar att på kommissionens inbjudan 
delta i tillämpningen av en sådan 
uppförandekod skulle i förekommande fall 
kunna beaktas vid fastställandet av 
huruvida onlineplattformen har åsidosatt de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Tillhandahållandet av 
onlineannonsering involverar i allmänhet 
flera aktörer, däribland förmedlingstjänster 
som kopplar samman utgivare av reklam 
med annonsörer. Uppförandekoder bör 
stödja och komplettera transparenskraven 
avseende annonsering för onlineplattformar 
och mycket stora onlineplattformar som 
fastställs i denna förordning i syfte att 
tillhandahålla flexibla och effektiva 
mekanismer för att underlätta och förbättra 
efterlevnaden av dessa skyldigheter, 
särskilt när det gäller formerna för 
överföring av relevant information. Att ett 
brett spektrum av berörda parter deltar bör 
säkerställa att dessa uppförandekoder får 
brett stöd, är tekniskt sunda, är effektiva 
och ger största möjliga användarvänlighet 
för att säkerställa att transparenskraven 
fyller sina syften.

(70) Tillhandahållandet av 
onlineannonsering involverar i allmänhet 
flera aktörer, däribland förmedlingstjänster 
som kopplar samman utgivare av reklam 
med annonsörer. Uppförandekoder bör 
stödja och komplettera transparenskraven 
avseende annonsering för onlineplattformar 
och mycket stora onlineplattformar som 
fastställs i denna förordning i syfte att 
tillhandahålla flexibla och effektiva 
mekanismer för att underlätta och förbättra 
efterlevnaden av dessa skyldigheter, 
särskilt när det gäller formerna för 
överföring av relevant information. Att ett 
brett spektrum av berörda parter deltar bör 
säkerställa att dessa uppförandekoder får 
brett stöd, är tekniskt sunda, är effektiva 
och ger största möjliga användarvänlighet 
för att säkerställa att transparenskraven 
fyller sina syften. Uppförandekoderna bör 
omfatta tydliga och precisa mål med 
avseende på konsumentskydd och 
mänskliga rättigheter och bör förvaltas på 
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ett transparent sätt. Uppförandekodernas 
ändamålsenlighet bör bedömas 
regelbundet. 

Ändringsförslag 59

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 
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 

(97) Kommissionen bör ha friheten att 
besluta huruvida den vill ingripa i sådana 
situationer där den har befogenhet att göra 
detta enligt denna förordning. Den bör 
dock i förekommande fall motivera varför 
den ej ingripit. 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 
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 
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relevant information som samlats in av 
dem, utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter och ansvar att vid behov 
genomföra ytterligare undersökningar.

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.

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Krav på interoperabilitet för 
mycket stora onlineplattformar.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Att bidra till en korrekt fungerande 
inre marknad för digitala tjänster, till 
exempel genom att skapa likvärdiga 
förutsättningar.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 63
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att underlätta innovation, stödja 
den digitala omställningen, uppmuntra 
ekonomisk tillväxt och uppmuntra 
konkurrens för digitala tjänster, samtidigt 
som användarnas och konsumenternas 
rättigheter skyddas.

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) direktiv (EU) 2019/882,

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 66

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

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

utgår

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— verksamhet som riktas till en eller 
flera medlemsstater.

utgår

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 69

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

(ha) onlinemarknadsplats: en 
onlineplattform som gör det möjligt för 
konsumenter att ingå distansavtal med 
andra näringsidkare eller konsumenter på 
plattformen.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet: samordnaren för digitala 
tjänster i den medlemsstat där leverantören 
av en förmedlingstjänst är etablerad eller 
där leverantörens rättsliga företrädare har 
sin hemvist eller är etablerad.

(l) samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet: samordnaren för digitala 
tjänster i den medlemsstat där leverantören 
av en förmedlingstjänst har sitt 
huvudsakliga etableringsställe eller, om 
förmedlingstjänsten inte är etablerad i 
Europeiska unionen, där leverantörens 
rättsliga företrädare är etablerad.

Ändringsförslag 71

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

Ändringsförslag 72
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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 rangordna, prioritera och 
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.

Ändringsförslag 73

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

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänsteleverantören inte ändrar 
informationen,

(a) inte ändrar informationen,
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Ändringsförslag 75

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,

Ändringsförslag 76

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,

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

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 data om hur 
informationen används, och

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) tjänsteleverantören handlar utan 
dröjsmål för att avlägsna den information 
som tjänsteleverantören har lagrat eller 

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

oåtkomlig så snart denne fått kännedom 
om att det olagliga innehåll som 
ursprungligen överfördes har avlägsnats 
från nätet eller gjorts oåtkomligt, eller att 
en domstol eller administrativ myndighet 
har bestämt att det ska avlägsnas eller 
göras oåtkomligt.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 1 ska inte tillämpas om det 
huvudsakliga syftet med en av 
informationssamhällets tjänster är att 
medverka till eller underlätta olaglig 
verksamhet eller om leverantören av en av 
informationssamhällets tjänster avsiktligt 
samarbetar med en tjänstemottagare för 
att bedriva olaglig verksamhet.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tjänsteleverantörens ledning eller 
överinseende.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Enbart det faktum att leverantörer av 
förmedlingstjänster vidtar frivilliga 
undersökningsåtgärder på eget initiativ 
för att upptäcka, identifiera och avlägsna 
olagligt innehåll, eller göra olagligt 
innehåll oåtkomligt, även genom 
användning av tekniska verktyg och 
instrument, 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.

Ändringsförslag 82

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
säkerställa att frivilliga undersökningar 
åtföljs av lämpliga skyddsåtgärder, vid 
behov inbegripet mänsklig tillsyn, för att 
säkerställa att de är transparenta, rättvisa 
och icke-diskriminerande.

Ändringsförslag 83

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

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

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

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det är tekniskt möjligt att efterleva 
åtgärderna i föreläggandet med hänsyn 
till den tillgängliga tekniska kapaciteten 
hos den berörda tjänsteleverantören.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Föreläggandena att agera mot 
olagligt innehåll får kräva att leverantörer 
av förmedlingstjänster i det specifika 
fallet vidtar åtgärder för att avlägsna 
identiskt eller motsvarande olagligt 
innehåll.

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje begäran riktad till 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
görs på grundval av denna lagstiftning 
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ska översändas genom samordnaren för 
digitala tjänster i 
etableringsmedlemsstaten eftersom denne 
ansvarar för att samla in begäranden och 
kommunikation från alla relevanta källor.

Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som kan betecknas 
som mikroföretag eller små eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG och som efter rimliga 
ansträngningar inte har lyckats komma i 
åtnjutande av en rättslig företrädares 
tjänster ska kunna begära att 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där företaget avser att inrätta 
en rättslig företrädare underlättar fortsatt 
samarbete och rekommenderar möjliga 
lösningar, bland annat möjligheter till 
kollektiv representation.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska i sina allmänna villkor ha med 
information om den verksamhet som de 
bedriver och 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 
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formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

och mänsklig granskning. Den ska vara 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 90

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De delar av de allmänna villkoren 
som inte är förenliga med denna artikel 
ska inte vara bindande för 
tjänstemottagarna. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska i förväg 
informera tjänstemottagarna om alla 
ändringar av de allmänna villkoren.

Ändringsförslag 91

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

2b. Om mycket stora 
onlineplattformar i den mening som avses 
i artikel 25 i denna förordning möjliggör 
spridning av offentliga presspublikationer 
i den mening som avses i artikel 2.4 i 
direktiv (EU) 2019/790 får dessa 
plattformar inte avlägsna, tillfälligt 
avbryta eller på annat sätt ingripa i sådant 
innehåll eller den tillhörande tjänsten 
eller göra innehållet oåtkomligt eller 
tjänsten oåtkomlig eller tillfälligt avbryta 
eller avsluta det tillhörande kontot på 
grundval av detta innehålls påstådda 
oförenlighet med de allmänna villkoren.

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Eventuella begränsningar som 
leverantörer av förmedlingstjänster inför i 
förhållande till användningen av deras 
tjänst och den information som 
tillhandahålls av tjänstemottagarna ska 
vara fullt förenliga med 
tjänstemottagarnas grundläggande 
rättigheter enligt stadgan.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska minst en gång om året offentliggöra 
tydliga, lättbegripliga och detaljerade 
rapporter om all innehållsmoderering som 
de bedrivit under den berörda perioden. 

1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska minst en gång om året offentliggöra 
tydliga, lättbegripliga och detaljerade 
rapporter om all innehållsmoderering som 
de bedrivit under den berörda perioden. 
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Dessa rapporter ska i synnerhet innehålla 
information om följande, beroende på vad 
som är tillämpligt:

Den information som offentliggörs ska 
om möjligt delas upp per medlemsstat där 
tjänster erbjuds. Dessa rapporter ska i 
synnerhet innehålla information om 
följande, beroende på vad som är 
tillämpligt:

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Antal förelägganden som erhållits 
från medlemsstaternas myndigheter, 
kategoriserade efter typen av olagligt 
innehåll, inbegripet förelägganden som 
utfärdats i enlighet med artiklarna 8 och 9, 
samt den genomsnittliga tid som behövts 
för att vidta de åtgärder som angetts i 
föreläggandena.

(a) Antal förelägganden som erhållits 
från medlemsstaternas myndigheter, om 
möjligt kategoriserade efter typen av 
olagligt innehåll, inbegripet förelägganden 
som utfärdats i enlighet med artiklarna 8 
och 9.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Antalet anmälningar i enlighet med 
artikel 14, kategoriserade enligt typen av 
påstått olagligt innehåll, eventuella 
åtgärder som vidtagits till följd av dessa 
anmälningar och med särskiljande av fall 
där åtgärder vidtagits baserat på 
lagstiftning och fall där åtgärder vidtagits 
på grundval av leverantörens allmänna 
villkor, samt genomsnittstiden för 
vidtagande av åtgärder.

(b) Antalet anmälningar i enlighet med 
artikel 14, kategoriserade enligt typen av 
påstått olagligt innehåll, antalet 
anmälningar från betrodda anmälare, 
eventuella åtgärder som vidtagits till följd 
av dessa anmälningar och med särskiljande 
av fall där åtgärder vidtagits baserat på 
lagstiftning och fall där åtgärder vidtagits 
på grundval av leverantörens allmänna 
villkor.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Den innehållsmoderering som 
bedrivits på leverantörens eget initiativ, 
inklusive antal och typ av vidtagna 
åtgärder som påverkar tillgången, 
synligheten och tillgängligheten för 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna, samt de åtgärder som 
vidtagits för att utbilda 
innehållsmoderatorer och de 
skyddsåtgärder som införts för att 
säkerställa att innehåll som inte strider 
mot villkoren inte påverkas.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Antalet klagomål som inkommit via 
det interna systemet för hantering av 
klagomål enligt artikel 17, om detta kan 
fastställas, grunden för dessa klagomål, 
beslut som fattats med avseende på dessa 
klagomål samt antal tillfällen då beslut om 
innehållsmoderering upphävts.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Leverantörer av värdtjänster ska 
införa mekanismer som gör det möjligt för 
varje individ eller enhet att till dem anmäla 
förekomster på deras tjänst av specifik 
information som individen eller enheten 
anser utgöra olagligt innehåll. Dessa 
mekanismer ska vara lättillgängliga och 
användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar i stor 
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elektronisk väg. omfattning och enbart på elektronisk väg. 
Dessa mekanismer får inte ersätta något 
beslut av en oberoende rättslig eller 
administrativ myndighet om huruvida 
innehåll är olagligt.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 100

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 identifiering, 
till exempel URL (en eller flera) när det är 
möjligt och, vid behov, ytterligare 
information som gör det möjligt att 
identifiera det olagliga innehållet.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En förklaring där den individ eller 
enhet som gör anmälan bekräftar sin 

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

övertygelse i god tro om att uppgifterna 
och påståendena i anmälan är korrekta och 
fullständiga, såvitt de känner till.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 och som 
följaktligen är tillräckligt exakta och 
underbyggda, samt utifrån vilka en 
aktsam leverantör av värdtjänster kan 
identifiera olagligheten i det specifika 
innehållet, ska anses ge upphov till faktisk 
kunskap eller medvetenhet för 
tillämpningen av artikel 5 när det gäller 
den specifika information som berörs.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall då anmälan innehåller 
namn och e-postadress för den individ eller 
enhet som gjort anmälan ska leverantören 
av värdtjänster omedelbart sända ett 
mottagningsbevis till den individen eller 
enheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leverantören ska också utan 
dröjsmål underrätta den individen eller 
enheten om sitt beslut avseende den 

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

beslut avseende den information som 
anmälan avser och tillhandahålla 
information om möjligheterna till prövning 
av beslutet.

Ändringsförslag 105

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, 
om den information som tillhandahålls är 
tillräckligt tydlig, ta sig an alla 
anmälningar som inkommer till dem inom 
ramen för de mekanismer som avses i 
punkt 1, med beaktande av deras tekniska 
och operativa förmåga att agera mot 
specifika delar av olagligt innehåll, och 
fatta sina beslut om den information som 
anmälningarna omfattar på ett snabbt, 
aktsamt och icke godtyckligt sätt. Om de 
använder automatiserade metoder för 
denna behandling ska de inkludera 
information om denna användning i det 
meddelande som avses i punkt 4.

Ändringsförslag 106

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Punkterna 4 och 5 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. 
Punkterna 4 och 5 ska inte heller 
tillämpas på företag som tidigare har 
uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG under de 
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närmaste tolv månaderna efter det att de 
förlorat denna status i enlighet med 
artikel 4.2 i samma rekommendation.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I de fall då en leverantör av 
värdtjänster beslutar att, eller beslutar att 
inte, avlägsna – eller på annat sätt 
moderera antingen formen för eller 
spridningen av – specifik information som 
tillhandahållits av tjänstemottagare, eller 
göra den oåtkomlig, oavsett vilken metod 
som använts för att upptäcka, identifiera, 
avlägsna denna information eller göra den 
oåtkomlig och oavsett motiveringen till 
beslutet, ska den, utan onödigt dröjsmål 
och senast 24 timmar antingen efter den 
tidpunkt då informationen avlägsnas 
respektive görs oåtkomlig eller efter 
någon annan innehållsmodererings- och 
innehållskurateringsåtgärd, underrätta 
mottagaren om beslutet och tillhandahålla 
en tydlig och specifik motivering till detta 
beslut.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 109
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Om tillämpligt, uppgifter om de 
metoder som använts vid beslutsfattandet.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 111

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Leverantörer av värdtjänster ska 
inte vara skyldiga att tillhandahålla en 
sådan motivering som avses i punkt 1 om 
motiveringen skulle kunna orsaka 
oavsiktliga problem när det gäller 
säkerheten för den anmälande parten. 
Leverantörer av värdtjänster ska inte 
heller vara skyldiga att tillhandahålla en 
sådan motivering som avses i punkt 1 om 
leverantören kan visa att 
tjänstemottagaren vid upprepade tillfällen 
har tillhandahållit olagligt innehåll.
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Ändringsförslag 112

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Punkterna 2 och 3 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. Dessa 
punkter ska inte heller tillämpas på 
företag som tidigare har uppfyllt kraven 
för status som mikroföretag eller små 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG under 
de närmaste tolv månaderna efter det att 
de förlorat denna status i enlighet med 
artikel 4.2 i samma rekommendation.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Skydd mot upprepat missbruk och brott

1. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska, efter att ha 
lämnat en föregående varning och en 
ingående förklaring, tillfälligt avbryta 
eller under lämpliga omständigheter 
avsluta tillhandahållandet av sina tjänster 
till mottagare av tjänsten som ofta 
tillhandahåller olagligt innehåll. 
2. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster får kännedom om 
information som ger upphov till en 
misstanke om att ett allvarligt brott som 
innefattar ett hot mot personers liv eller 
säkerhet har skett, håller på att ske eller 
sannolikt kommer att ske, ska den 
omedelbart underrätta de 
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brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater 
(en eller flera) om denna misstanke och 
tillhandahålla all relevant information 
som finns tillgänglig. Om leverantören av 
förmedlingstjänster inte med rimlig 
säkerhet kan fastställa vilken medlemsstat 
som berörs ska den underrätta de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat där den har sitt huvudsakliga 
etableringsställe eller sin rättsliga 
företrädare, och ska även överlämna 
denna information till Europol för 
lämplig uppföljning.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Skydd av marknadstillträde

Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte 
tillämpas på mikroföretag eller små 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG under 
en period av ett år efter det att de har 
etablerats. Under denna period ska 
sådana företag göra alla rimliga 
ansträngningar för att efterleva 
bestämmelserna i detta avsnitt och agera i 
god tro. 

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 

Detta avsnitt 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, såvida de 
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rekommendation 2003/361/EG. inte uppfyller kriterierna för mycket stora 
onlineplattformar enligt denna 
förordning. Detta avsnitt ska inte heller 
tillämpas på företag som tidigare har 
uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG under de 
närmaste tolv månaderna efter det att de 
förlorat denna status i enlighet med 
artikel 4.2 i samma rekommendation, 
såvida de inte uppfyller kriterierna för 
mycket stora onlineplattformar enligt 
denna förordning.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformar ska, under en 
period av minst sex månader från det beslut 
som avses i denna punkt, ge 
tjänstemottagare och godkända enheter i 
den mening som avses i artikel 3.4 i 
direktiv (EU) 2020/1828 tillgång till ett 
effektivt internt system för hantering av 
klagomål, där klagomålen kan lämnas på 
elektronisk väg och avgiftsfritt, mot 
följande beslut som fattas av 
onlineplattformen med motiveringen att 
den information som tillhandahålls av 
mottagaren utgör olagligt innehåll eller är 
oförenlig med plattformens allmänna 
villkor.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beslut om att avlägsna (a) Beslut om att avlägsna 
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informationen eller göra den oåtkomlig. informationen, göra den oåtkomlig, 
nedprioritera, demonetarisera eller 
begränsa åtkomsten till informationen 
eller på annat sätt införa sanktioner mot 
den.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 119

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, aktsamt och icke godtyckligt 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. På den 
klagande enhetens begäran ska 
onlineplattformen offentligt bekräfta 
upphävandet av beslutet.
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Onlineplattformarna ska utan 
onödigt dröjsmål underrätta de klagande 
om det beslut som de fattat med avseende 
på den information som klagomålet avser 
och ska underrätta de klagande om 
möjligheterna till tvistlösning utanför 
domstol enligt artikel 18 samt om andra 
tillgängliga möjligheter till prövning. 
Sådana dröjsmål får inte överstiga tre 
veckor från det att klagomålet lämnades 
in.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Ändringsförslag 122
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Organet har den expertis som krävs 
för de frågor som uppstår inom ett eller 
flera enskilda områden av olagligt innehåll, 
eller i förhållande till tillämpningen och 
kontrollen av efterlevnaden av de allmänna 
villkoren för en eller flera typer av 
onlineplattformar, vilket gör att organet 
kan bidra effektivt till tvistlösningen.

(b) Organet har den rättsliga expertis 
som krävs för de frågor som uppstår inom 
ett eller flera enskilda områden av olagligt 
innehåll, eller i förhållande till 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av de allmänna villkoren för 
en eller flera typer av onlineplattformar, 
vilket gör att organet kan bidra effektivt till 
tvistlösningen.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tvistlösningen är lättillgänglig via 
elektronisk kommunikationsteknik.

(c) Organet erbjuder tvistlösning som 
är lättillgänglig via elektronisk 
kommunikationsteknik.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tvistlösningen sker i enlighet med (e) Organet erbjuder tvistlösning som 
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tydliga och rättvisa förfaranderegler. sker i enlighet med tydliga och rättvisa 
förfaranderegler och med tillräckliga 
skyddsåtgärder med avseende på 
konfidentialitet.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Det har i tillämpliga fall tillräcklig 
rättslig expertis med avseende på gällande 
rätt om yttrandefrihet och dess 
begränsningar, inbegripet tillämplig 
rättspraxis, även från Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om organet avgör tvisten till 
tjänstemottagarens fördel ska 
onlineplattformen ersätta mottagaren för 
alla avgifter och andra skäliga utgifter som 
mottagaren har stått för eller ska stå för i 
samband med tvistlösningen. Om organet 
avgör tvisten till onlineplattformens fördel 
ska mottagaren inte behöva ersätta några 
avgifter eller andra utgifter som 
onlineplattformen har stått för eller ska stå 
för i samband med tvistlösningen, såvida 
inte organet finner klagomålet uppenbart 
ogrundat och otillbörligt.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2013/11/EU eller 
alternativa tvistlösningsförfaranden och 
tvistlösningsenheter för konsumenter som 
inrättats inom ramen för detta direktiv. 
Försök att nå en överenskommelse 
utanför domstol för tvistlösning i enlighet 
med denna artikel ska inte påverka 
rättigheterna för leverantörerna av 
onlineplattformstjänster och för de 
berörda mottagarna av tjänsten att inleda 
rättsliga förfaranden när som helst före, 
under eller efter processen för tvistlösning 
utanför domstol. 

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformarna ska vidta de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att de 
anmälningar som inkommer från betrodda 
anmälare via de mekanismer som avses i 
artikel 14 prioriteras för behandling och 
beslut utan dröjsmål. Andra anmälningar 
får prioriteras på motsvarande sätt om 
tillförlitligheten hos dem som inkommit 
med dessa och de berörda situationernas 
allvarlighetsgrad och brådskande 
karaktär anses vara exceptionell.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den har särskild expertis och 
kompetens för att upptäcka, identifiera och 

(a) Den har uppvisat särskild expertis 
och noggrannhet för att upptäcka, 
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anmäla olagligt innehåll. identifiera och anmäla olagligt innehåll.

Ändringsförslag 131

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.

Ändringsförslag 132

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den har i tillämpliga fall 
tillräcklig rättslig expertis med avseende 
på gällande rätt om yttrandefrihet och 
dess begränsningar, inbegripet tillämplig 
rättspraxis, även från Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstatens samordnare för digitala 
tjänster får bevilja status som betrodd 
anmälare för en enhet som är etablerad i 
en annan medlemsstat, om den enheten 
redan har status som betrodd anmälare i 
den medlemsstat där den är etablerad. Om 
flera medlemsstater har beviljat en och 
samma enhet denna status får enheten 
betecknas som en europeisk betrodd 
anmälare.
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Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Samordnarna för digitala tjänster 
ska meddela kommissionen och nämnden 
namn, adresser och e-postadresser för de 
enheter som de har beviljat statusen 
betrodd anmälare i enlighet med punkt 2. 
Samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där plattformen är etablerad 
ska inleda en dialog med plattformar och 
berörda parter för att bevara 
noggrannheten och effektiviteten i ett 
system med betrodda anmälare. 

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om en onlineplattform har 
information som visar att en betrodd 
anmälare inkommit med ett betydande 
antal anmälningar som inte är tillräckligt 
exakta eller som är bristfälligt underbyggda 
eller anmälningar rörande lagligt 
innehåll via de mekanismer som avses i 
artikel 14, inbegripet information som 
samlats in i samband med behandlingen av 
klagomål via det interna system för 
hantering av klagomål som avses i artikel 
17.3, ska den överlämna denna information 
till den samordnare för digitala tjänster 
som beviljade den berörda enheten status 
som betrodd anmälare och därvid 
tillhandahålla de nödvändiga 
förklaringarna och styrkande handlingarna.
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Ändringsförslag 136

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Onlineplattformar ska, när så är 
möjligt, ge betrodda anmälare tillgång till 
tekniska medel som kan hjälpa dem att 
upptäcka olagligt innehåll i stor 
omfattning.

Ändringsförslag 137

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 och tillhandahållit en 
ingående förklaring, tillfälligt avbryta, 
eller – under lämpliga omständigheter – 
avsluta, tillhandahållandet av sina tjänster 
till tjänstemottagare som ofta 
tillhandahåller innehåll som är uppenbart 
olagligt. Ett beslut om avslutande av 
tjänsten kan utfärdas om mottagarna inte 
efterlever de tillämpliga bestämmelserna 
enligt denna förordning eller om 
tillfälliga avbrott har tillämpats som 
åtgärd minst tre gånger efter det att en 
kontroll av det upprepade 
tillhandahållandet av olagligt innehåll 
gjorts.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 

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

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 
ogrundade.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Om denna kan fastställas, 
mottagarens, individens, enhetens eller den 
klagandes avsikt.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Onlineplattformarna ska i sina 
allmänna villkor på ett tydligt och 
detaljerat sätt ange sin policy för sådant 
missbruk som avses i punkterna 1 och 2, 

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

även vad gäller vilka sakförhållanden och 
omständigheter som de beaktar när de 
bedömer om ett visst beteende utgör 
missbruk och fastställer varaktigheten för 
den tillfälliga stängningens varaktighet 
och de omständigheter under vilka de 
kommer att avsluta sina tjänster.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Leverantörer av 
onlinemarknadsplatser ska säkerställa att 
näringsidkarna endast kan använda deras 
tjänster för att främja meddelanden eller 
erbjuda produkter eller tjänster till 
konsumenter som är lokaliserade i unionen 
om onlinemarknadsplatserna, innan deras 
tjänster används, har erhållit följande 
information från näringsidkaren:

Ändringsförslag 144
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Ändringsförslag 146

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 

2. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska, vid 
mottagandet av denna information, vidta 
effektiva åtgärder som rimligtvis skulle 
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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.

vidtas av en aktsam aktör i enlighet med 
en hög industristandard för yrkesmässig 
aktsamhet för att bedöma om den 
information som avses i punkt 1 a, d och e 
är korrekt, aktuell och tillförlitlig, genom 
att använda oberoende och tillförlitliga 
källor inbegripet fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser eller onlinegränssnitt som 
tillhandahålls av en auktoriserad 
administratör, av medlemsstater eller av 
unionen, eller genom att begära att 
näringsidkaren tillhandahåller styrkande 
handlingar från tillförlitliga källor.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Om leverantören av 
onlinemarknadsplatsen får indikationer på 
att någon del av den information enligt 
punkt 1 som erhållits från den berörda 
näringsidkaren är oriktig eller ofullständig 
ska den marknadsplatsen 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.

Ändringsförslag 148

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 

utgår
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näringsidkaren till dess att denna begäran 
uppfylls.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska kräva att 
näringsidkarna skyndsamt informerar 
denne om ändringar av den information 
som avses i punkt 1 och i dessa fall 
upprepar de relevanta steg som avses i 
punkt 2. Om leverantören av 
onlinemarknadsplatsen får en indikation 
på att en uppgift som avses i artikel 22 är 
oriktig ska leverantören av 
onlinemarknadsplatsen begära att 
näringsidkaren tillhandahåller bevis på 
uppgiftens riktighet eller rättar den utan 
dröjsmål. Om näringsidkaren underlåter 
att tillhandahålla bevis på uppgiftens 
riktighet eller rätta eller komplettera 
uppgiften ska onlineplattformen tillfälligt 
avbryta tillhandahållandet av sin tjänst till 
näringsidkaren till dess att begäran 
uppfylls.

Ändringsförslag 150

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. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska lagra den 
information som erhållits i enlighet med 
punkterna 1 och 2 på ett säkert sätt under 
hela löptiden för dess avtalsförhållande, 
inbegripet under hela perioden för rättslig 
prövning, med den berörda näringsidkaren. 
Den ska sedan radera informationen.
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Ändringsförslag 151

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.

5. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 2 ska leverantören av 
onlinemarknadsplatsen 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.

Ändringsförslag 152

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 
begripligt sätt.

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

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Onlineplattformen ska utforma och 
organisera sitt onlinegränssnitt på ett 
sådant sätt att näringsidkarna har möjlighet 
att uppfylla sina skyldigheter när det gäller 
för förhandsinformation och 

7. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska utforma och 
organisera sitt onlinegränssnitt på ett 
sådant rättvist och användarvänligt sätt att 
näringsidkarna har möjlighet att uppfylla 
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produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionsrätt.

sina skyldigheter när det gäller för 
förhandsinformation och 
produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionsrätt.

Ändringsförslag 154

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska utforma sin 
tjänst på ett sätt som gör det möjligt för 
näringsidkare att meddela sina kunder all 
relevant information för att identifiera 
produkten eller tjänsten och, i tillämpliga 
fall, information om etikettering, 
inbegripet CE-märkning.

Ändringsförslag 155

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Onlineplattformar ska säkerställa 
att näringsidkare godkänns utan onödigt 
dröjsmål när onlineplattformen har 
mottagit den information som avses i 
punkt 1 och vidtagit de åtgärder som avses 
i punkt 2.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Ytterligare bestämmelser för 

onlinemarknadsplatser med avseende på 
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olagliga erbjudanden
1. Om leverantören av 
onlinemarknadsplatsen får kännedom om 
att en produkt eller tjänst som erbjuds 
genom dess tjänster är olaglig, ska 
leverantören informera de mottagare av 
tjänsten som införskaffat denna produkt 
eller beställt denna tjänst. 
2. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska utan onödigt 
dröjsmål tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
näringsidkare som vid upprepade 
tillfällen tillhandahåller olagliga 
erbjudanden om en produkt eller en 
tjänst. Den ska omedelbart informera 
näringsidkaren om sitt beslut.
3. När det gäller produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som kan utgöra en allvarlig risk för 
konsumenternas hälsa och säkerhet, 
baserat på olyckor som registrerats i 
Product Safety Business Alert Gateway, 
Safety Gate-statistiken, resultaten av den 
gemensamma verksamheten om 
produktsäkerhet och andra relevanta 
indikatorer eller bevis, enligt vad som 
anges i förordning (EU) [.../...] om allmän 
produktsäkerhet, ändring av förordning 
(EU) nr 1025/2012 och upphävande av 
direktiv 87/357/EEG och direktiv 
2001/95/EG, ska leverantören av 
onlinemarknadsplatsen, med avseende på 
den information som avses i artikel 22.7a 
och innan näringsidkarens erbjudande 
görs tillgängligt på 
onlinemarknadsplatsen, kontrollera om 
den produkt som näringsidkaren vill 
erbjuda konsumenter i unionen finns med 
på förteckningen eller förteckningarna 
över produkter eller produktkategorier 
som har identifierats som icke 
överensstämmande enligt klassificeringen 
i fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser eller onlinegränssnitt, 
och ska inte tillåta näringsidkaren att 
tillhandahålla erbjudandet om produkten 
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finns med på någon av dessa 
förteckningar.
4. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska säkerställa att 
innehåll som konstaterats vara olagligt 
förblir oåtkomligt efter det att det avlistats 
och vidta åtgärder, i det enskilda fallet, 
för att avlägsna identiskt eller likvärdigt 
olagligt innehåll. 

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transparens vad gäller onlineannonsering Transparens vad gäller krav på 
onlineannonsering

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonsering 1. Onlineplattformar som visar annonsering 
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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:

på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart, meningsfullt och entydigt sätt och 
vid alla tillfällen, kan identifiera följande:

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att den information som visas utgör 
annonsering,

(a) Att den information som visas eller 
delar av den utgör annonsering,

Ändringsförslag 161

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den fysiska eller juridiska person 
som finansierar annonsen är en annan än 
den fysiska eller juridiska person som 
identifieras i enlighet med led b.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Tydlig och meningsfull information 
om de huvudparametrar som använts för att 
fastställa vilka mottagare som 
annonseringen ska visas för och hur dessa 
parametrar kan ändras.

Ändringsförslag 163
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Huruvida annonsen valdes med 
hjälp av ett automatiserat system och, i så 
fall, den fysiska eller juridiska person som 
ansvarar för systemet.

Ändringsförslag 164

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Onlineplattformar ska ge 
användarna möjlighet att enkelt välja bort 
mikroriktad spårning och annonser som 
bygger på uppgifter om deras beteende 
eller andra profileringstekniker, i den 
mening som avses i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat i 
enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3, eller 
om plattformen har betecknats som en 
mycket stor onlineplattform i enlighet med 
punkt 4a. 

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
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Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa att 
förteckningen över utsedda mycket stora 
onlineplattformar offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och ska hålla förteckningen uppdaterad. 
Skyldigheterna enligt detta avsnitt ska 
börja gälla, eller upphöra att gälla, för de 
berörda mycket stora onlineplattformarna 
fyra månader efter detta offentliggörande.

utgår

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 69 
för att beteckna onlineplattformar som 
tillhandahåller sina tjänster till ett antal 
aktiva mottagare tjänsten i unionen som 
är lägre än i genomsnitt 45 miljoner per 
månad, men som utgör en mycket hög 
systemrisk, som mycket stora 
onlineplattformar. Bedömningen av en 
systemrisk ska grundas på följande 
kriterier:
(a) onlineplattformens årliga 
omsättning, med 50 miljoner EUR som ett 
tröskelvärde som ska överskridas för att 
en onlineplattform ska vara berättigad till 
ytterligare bedömning på grundval av 
leden b-e,
(b) onlineplattformens roll som 
offentligt forum,
(c) de ekonomiska transaktionernas 
roll, natur och volym på 
onlineplattformen,
(d) onlineplattformens roll när det gäller 
att sprida information, åsikter och idéer 
och att påverka hur tjänstemottagare får 
och förmedlar information online, och
(e) djupet på och omfattningen av de 
systemrisker som härrör från 
funktionssättet för och användningen av 
onlineplattformens tjänster, enligt 
definitionen i artikel 26, samt den 
historiska förekomsten av olagligt 
innehåll i tjänsten.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska säkerställa att 
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förteckningen över utsedda mycket stora 
onlineplattformar offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och ska hålla förteckningen uppdaterad. 
Skyldigheterna enligt detta avsnitt ska 
börja gälla, eller upphöra att gälla, för de 
berörda mycket stora onlineplattformarna 
fyra månader efter detta offentliggörande.

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska från och med den 
tillämpningsdag som avses i artikel 25.4 
andra stycket och därefter minst en gång 
om året identifiera, analysera och bedöma 
alla betydande systemrisker som uppstår 
till följd av deras tjänsters användning och 
funktionssätt i unionen. Riskbedömningen 
ska vara specifik för deras tjänster och ska 
omfatta följande systemrisker:

1. De mycket stora 
onlineplattformarna ska från och med den 
tillämpningsdag som avses i artikel 25.4 
andra stycket och därefter minst en gång 
om året identifiera, analysera och bedöma 
alla betydande systemrisker som uppstår 
till följd av deras tjänsters användning och 
funktionssätt i unionen. Riskbedömningen 
ska delas upp per medlemsstat där tjänster 
erbjuds och även göras med avseende på 
unionen som helhet. Riskbedömningen 
ska vara specifik för deras tjänster och ska 
omfatta följande systemrisker:

Ändringsförslag 171

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, inbegripet 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, 
mediernas frihet och mångfald, förbud 
mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan, samt eventuella 
andra grundläggande rättigheter som 
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ingår i stadgan och som kan påverkas 
negativt av sådana risker nu eller i 
framtiden.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Avsiktlig manipulering av deras 
tjänster med faktisk eller förutsebar 
systemövergripande negativ inverkan på 
skyddet av folkhälsan, minderåriga eller 
det offentliga samtalet, eller faktisk eller 
förutsebar inverkan på valprocesser och 
allmän säkerhet, inbegripet risken för 
manipulering av deras tjänster genom 
icke-autentisk användning eller 
automatiserad exploatering av tjänsten.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 174

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) säkerställande av lämplig 
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bemanning för att hantera anmälningar 
och klagomål,

Ändringsförslag 175

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

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

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen får i samarbete med 
samordnarna för digitala tjänster utfärda 
allmänna rekommendationer för 
tillämpningen av punkt 1 med avseende på 
specifika risker, i synnerhet för att beskriva 
bästa praxis och rekommendera tänkbara 
åtgärder, med vederbörlig hänsyn till de 
konsekvenser som åtgärderna kan ha på de 
grundläggande rättigheterna enligt stadgan, 
för alla berörda parter. Vid utarbetandet av 
dessa rekommendationer ska 
kommissionen anordna offentliga samråd.
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Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De rapporter som avses i punkt 2 
ska spridas till allmänheten och inkludera 
standardiserade, öppna data som 
beskriver systemriskerna, särskilt risker 
för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av organisationer som

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av organisationer eller sammanslutningar 
som har bildats i enlighet med rätten i en 
medlemsstat och som

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) är oberoende från de berörda 
mycket stora onlineplattformarna, och inte 
har utfört någon annan tjänst än 
revisioner eller relevanta anknutna 
tjänster för den plattformen de föregående 
12 månaderna,

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) inte har granskat den mycket stora 
onlineplattformen i fråga mer än tre år i 
rad,

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I de fall då den organisation som 
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utför revisionen inte har tillräcklig 
information för att slutföra revisionen på 
grund av att de aspekter som granskas är 
nya, en relevant ansvarsfriskrivning.

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Mycket stora onlineplattformar som 
får en revisionsrapport som innehåller 
bevis på att plattformen inte på ett korrekt 
sätt bedömer eller begränsar systemrisker 
som härrör från deras tjänsters funktion 
och användning i unionen ska ta 
vederbörlig hänsyn till alla operativa 
rekommendationer som riktas till dem och 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra dessa. De ska inom en månad 
från mottagandet av dessa 
rekommendationer anta en rapport om 
genomförandet av revisionen där dessa 
åtgärder redovisas. I de fall då de inte 
genomför de operativa 
rekommendationerna ska de i rapporten om 
genomförandet av revisionen motivera 
varför de inte gjort det och ange alla 
alternativa åtgärder som de har vidtagit för 
att åtgärda alla fall av bristande 
efterlevnad.

Ändringsförslag 186

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Samordnare för digitala tjänster 
ska förse mycket stora onlineplattformar 
inom sin jurisdiktion med en årlig 
revisionsplan som beskriver de 
nyckelområden som ska stå i fokus under 
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den kommande revisionscykeln.

Ändringsförslag 187

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Revisionerna ska lämnas till 
samordnarna för digitala tjänster, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och 
kommissionen. En sammanfattning av 
resultaten av revisionen, utom känslig 
information, ska offentliggöras. 
Samordnare för digitala tjänster, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och 
kommissionen får lämna en offentlig 
kommentar om revisionerna.

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Mycket stora onlineplattformar 
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. Mycket stora 
onlineplattformar som använder 
rekommendationssystem ska i sina 
allmänna villkor, på ett tydligt, tillgängligt 
och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudsakliga tekniska parametrar som 
används i rekommendationssystemen, och 
de ska tillhandahålla möjligheter som 
tjänstemottagaren har att modifiera eller 
påverka dessa huvudsakliga tekniska 
parametrar som de ska göra tillgängliga, 
inklusive minst ett alternativ som inte är 
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baserat på profilering i den mening som 
avses i artikel 4.4 i förordning (EU) 
2016/679 och, där så är möjligt, föra en 
logg över betydande ändringar som 
införts i rekommendationssystemet.

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
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.

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig och användarvänlig 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.

Ändringsförslag 190

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De förfaranden som avses i punkt 
1 ska inbegripa
(a) huruvida 
rekommendationssystemet är ett 
automatiserat system och, i så fall, 
identiteten på den fysiska eller juridiska 
person som ansvarar för 
rekommendationssystemet, om annan än 
plattformsoperatören,
(b) tydlig information om de 
huvudsakliga kriterier som 
rekommendationssystemet använder,
(c) där så är möjligt, relevansen för 
och vikten hos varje huvudsakligt 
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kriterium som leder till den 
rekommenderade informationen,
(d) de mål som systemet har 
optimerats för,
(e) i förekommande fall, en förklaring 
av den roll som tjänstemottagarnas 
beteende spelar för hur det berörda 
systemet producerar sina resultat.

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Portabilitet för data och omdömen

1. Mycket stora onlineplattformar 
ska tillhandahålla effektiv portabilitet för 
data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska framför allt 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst 
i realtid.
2. Mycket stora onlineplattformar 
ska säkerställa att omdömena kan 
överföras till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem när 
avtalet mellan plattformen och 
användaren avslutas.

Ändringsförslag 192

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den fysiska eller juridiska person 
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som finansierar annonsen är en annan än 
den fysiska eller juridiska person som 
identifieras i enlighet med led b.

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det totala antalet tjänstemottagare 
som nåtts och, i förekommande fall, 
aggregerade siffror för den grupp eller de 
grupper av tjänstemottagare till vilka 
annonseringen specifikt riktades.

(e) Det totala antalet tjänstemottagare 
som nåtts och, i förekommande fall, 
aggregerade siffror för den grupp eller de 
grupper av tjänstemottagare till vilka 
annonseringen specifikt riktades och 
huruvida andra grupper uttryckligen 
uteslutits.

Ändringsförslag 194

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 
använda dessa data för de ändamålen.

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 
information och åtkomst till de data som 
behövs för att övervaka och bedöma 
efterlevnaden av denna förordning. 
Samordnaren för digitala tjänster och 
kommissionen ska endast använda dessa 
data för de ändamålen.

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

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

2. På motiverad begäran från 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
de mycket stora onlineplattformarna. inom 
en rimlig tidsperiod som anges i begäran, 
ge utvalda forskare, ideella organ, 
organisationer eller sammanslutningar 
som har bildats i enlighet med rätten i en 
medlemsstat, som uppfyller kraven i punkt 
4 i denna artikel, information och åtkomst 
till data enbart i syfte att underlätta och 
bedriva forskning som bidrar till 
kartläggningen och förståelsen av 
systemrisker enligt artikel 26.1 och till att 
möjliggöra kontroll av effektiviteten för 
och proportionaliteten i de 
begränsningsåtgärder som fastställs i 
artikel 27.1.

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De mycket stora 
onlineplattformarna ska ge åtkomst till data 
i enlighet med punkterna 1 och 2 via 
onlinedatabaser eller gränssnitt för 
applikationsprogrammering, när så är 
lämpligt. Den period för vilken 
information och data ska lämnas enligt 
punkterna 1 och 2 ska anges i begäran. 
De data som tillhandahålls till utvalda 
forskare ska vara så disaggregerade som 
möjligt, såvida inte forskaren begär 
annat.

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att bli utvalda måste forskare 4. För att bli utvalda ska forskare vara 



AD\1239211SV.docx 107/118 PE693.552v02-00

SV

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

knutna till akademiska institutioner, vara 
oberoende av kommersiella intressen, 
lämna upplysningar om finansieringen av 
forskningen, ha styrkt expertis inom 
områden förbundna med de risker som 
undersöks eller relaterade 
forskningsmetoder, och förbinda sig och ha 
kapacitet för att upprätthålla de särskilda 
datasäkerhetskrav och konfidentialitetskrav 
som är förbundna med varje begäran.

Ändringsförslag 198

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 199

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Relevant information om 
innehållsmoderering fördelat per 
medlemsstat där tjänster erbjuds och i 
unionen som helhet.

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en mycket stor onlineplattform 
anser att offentliggörandet av information i 
enlighet med punkt 2 kan resultera i 
röjandet av konfidentiell information hos 

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

plattformen eller tjänstemottagarna, kan 
medföra sårbarhet för dess tjänsts säkerhet, 
kan undergräva allmän säkerhet eller kan 
skada mottagare, får plattformen avlägsna 
denna information från rapporterna. I 
sådana fall ska plattformen sända de 
fullständiga rapporterna till samordnaren 
för digitala tjänster i etableringslandet och 
kommissionen, tillsammans med en 
motivering som förklarar varför 
informationen avlägsnades från de 
offentliga rapporterna. I dessa fall ska 
plattformen ange att informationen 
avlägsnats från rapporten, omfattningen 
av den information som avlägsnats och 
skälet för borttagandet.

Ändringsförslag 201

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Olika typer av data som kan 
användas.

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ansvara för 
utarbetandet och granskningen av de 
krisprotokoll som avses i punkt 1. Den ska 
årligen rapportera om detta till 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheter som avses i 
första stycket ska ha relevant sakkunskap 
inom dataskydd, konsumentskydd eller 
reglering av användargenererat innehåll.

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheter som utses i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679 ska ges i 
uppgift att tillämpa och verkställa 
åtgärder som rör sådan 
uppgiftsbehandling som föreskrivs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse en av de 
behöriga myndigheterna till sin samordnare 
för digitala tjänster. Samordnaren för 
digitala tjänster ska ansvara för alla frågor 
som rör tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning i den 
medlemsstaten, om inte den berörda 
medlemsstaten har gett andra behöriga 
myndigheter ansvar för vissa specifika 
uppgifter eller sektorer. Samordnaren för 
digitala tjänster ska i vart fall ha ansvaret 
för att säkerställa samordningen på 
nationell nivå när det gäller dessa frågor 
och ska bidra till en effektiv och 
konsekvent tillämpning och kontroll av 
efterlevnaden av denna förordning i hela 
unionen.

Medlemsstaterna ska utse en av de 
behöriga myndigheterna till sin samordnare 
för digitala tjänster. Samordnaren för 
digitala tjänster ska ansvara för 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av denna förordning i den 
medlemsstaten, om inte den berörda 
medlemsstaten har gett andra behöriga 
myndigheter ansvar för vissa specifika 
uppgifter eller sektorer. Samordnaren för 
digitala tjänster ska i vart fall ha ansvaret 
för att säkerställa samordningen på 
nationell nivå när det gäller frågor som rör 
denna förordning och ska bidra till en 
effektiv och konsekvent tillämpning och 
kontroll av efterlevnaden av denna 
förordning i hela unionen.
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Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska samordnarna för digitala 
tjänster samarbeta med varandra, med 
andra nationella myndigheter, med 
nämnden och med kommissionen, utan att 
de påverkar medlemsstaternas möjlighet att 
föreskriva regelbundna diskussioner med 
andra myndigheter, om det är relevant för 
utförandet av dessa andra myndigheters 
och den digitala samordnarens uppgifter.

I detta syfte ska samordnarna för digitala 
tjänster samarbeta med varandra, med 
andra nationella myndigheter, med 
nämnden och med kommissionen, utan att 
de påverkar medlemsstaternas möjlighet att 
föreskriva regelbundna diskussioner med 
andra myndigheter, om det är relevant för 
utförandet av dessa andra myndigheters 
och den digitala samordnarens uppgifter, 
inbegripet informationsutbyte avseende 
gränsöverskridande fall och 
tillhandahållande av stöd till varandra 
under pågående ingripanden och 
utredningar.

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden ska upprätta en allmänt 
tillgänglig förteckning över alla 
samordnare av digitala tjänster och 
behöriga myndigheter. Den ska 
regelbundet uppdatera och övervaka 
denna förteckning.

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ge medlemsstaterna 
vägledning för att säkerställa en 
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konsekvent strategi för hur nationella, 
lokala och regionala myndigheter bör 
upprätta kontakt med sin samordnare för 
digitala tjänster.

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra och 
uppdatera ett register som innehåller 
namn och kontaktuppgifter för 
samordnaren för digitala tjänster i varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 210

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, oberoende och transparent 
sätt och i rätt tid. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att deras samordnare för digitala 
tjänster har alla nödvändiga tekniska och 
ekonomiska resurser och personalresurser, 
inbegripet färdighets- och 
kompetensuppbyggnad, och nödvändig 
infrastruktur för att utföra sina uppgifter. 
Sådana resurser kan inbegripa tillgång 
till utbildning och regelbundet utbyte med 
tjänsteleverantörer för att skapa förståelse 
för affärsmodellens särdrag.

Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När samordnarna för digitala 
tjänster utför sina uppgifter och utövar sina 
befogenheter i enlighet med denna 
förordning ska de agera med fullständigt 
oberoende. De ska stå fria från all yttre 
påverkan, oavsett om den är direkt eller 
indirekt, och ska varken efterfråga eller ta 
emot anvisningar från någon annan 
offentlig myndighet eller någon privat 
aktör.

2. När samordnarna för digitala 
tjänster utför sina uppgifter och utövar sina 
befogenheter i enlighet med denna 
förordning ska de agera med fullständigt 
oberoende. De ska stå fria från all yttre 
påverkan, oavsett om den är direkt eller 
indirekt, och ska inte ta emot anvisningar 
från någon annan offentlig myndighet eller 
någon privat aktör.

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordnare för digitala tjänster får 
inhämta information från en offentlig 
myndighet eller en privat part om den 
anser det nödvändigt för att utföra sina 
uppgifter, utan att den äventyrar sitt 
oberoende och sin neutralitet.

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utövandet av befogenheter i enlighet med 
punkterna 1, 2 och 3 är förenat med 
ändamålsenliga skyddsmekanismer som 
fastställs i den tillämpliga nationella 
lagstiftningen i enlighet med stadgan och 
med unionsrättens allmänna principer. 
Dessa åtgärder ska i synnerhet endast 
vidtas i enlighet med rätten till respekt för 
privatlivet och rätten till försvar, inbegripet 
rätten att höras och rätten till tillgång till 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utövandet av befogenheter i enlighet med 
punkterna 1, 2 och 3 är förenat med 
kraftfullast möjliga skyddsmekanismer 
som fastställs i den tillämpliga nationella 
lagstiftningen i absolut enlighet med 
stadgan och med unionsrättens allmänna 
principer. Dessa åtgärder ska i synnerhet 
endast vidtas i enlighet med rätten till 
respekt för privatlivet och rätten till 
försvar, inbegripet rätten att höras och 
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handlingar i ärendet, och med effektiva 
rättsmedel för alla berörda parter.

rätten till tillgång till handlingar i ärendet, 
och med effektiva rättsmedel för alla 
berörda parter.

Ändringsförslag 214

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 
eller årsomsättning.

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 globala 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 
eller globala årsomsättning.

Ändringsförslag 215

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 
globala dagsomsättningen för den berörda 
leverantören av förmedlingstjänster under 
det föregående räkenskapsåret per dag, 
beräknat från den dag som anges i det 
berörda beslutet.
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Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tjänstemottagare ska ha rätt att lämna in 
ett klagomål mot leverantörer av 
förmedlingstjänster om påstådda 
överträdelser av denna förordning till 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där tjänstemottagaren har sin 
hemvist eller sitt etableringsställe. 
Samordnaren för digitala tjänster ska göra 
en bedömning av klagomålet och när så är 
lämpligt överlämna det till samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet. När 
klagomålet tillhör ansvarsområdet för en 
annan behörig myndighet i dess 
medlemsstat ska den samordnare av 
digitala tjänster som tar emot klagomålet 
överlämna det till den myndigheten.

Tjänstemottagare, liksom andra parter 
som har legitimt intresse och som är 
oberoende av eventuella leverantörer av 
förmedlingstjänster, ska ha rätt att lämna 
in ett klagomål mot leverantörer av 
förmedlingstjänster om påstådda 
överträdelser av denna förordning till 
samordnaren för digitala tjänster i den 
medlemsstat där tjänstemottagaren har sin 
hemvist eller sitt etableringsställe. 
Samordnaren för digitala tjänster ska göra 
en bedömning av klagomålet och när så är 
lämpligt överlämna det till samordnaren för 
digitala tjänster i etableringslandet. När 
klagomålet tillhör ansvarsområdet för en 
annan behörig myndighet i dess 
medlemsstat ska den samordnare av 
digitala tjänster som tar emot klagomålet 
överlämna det till den myndigheten.

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) lämna yttranden på eget initiativ.

Ändringsförslag 218

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 

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

överstiger 6 % av dess totala globala 
omsättning under det föregående 
räkenskapsåret, om kommissionen finner 
att plattformen avsiktligen eller genom 
försummelse

Ändringsförslag 219

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 globala 
omsättningen under det föregående 
räkenskapsåret, om de avsiktligt eller 
genom försummelse

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den antar i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56.1, 58, 59 och 60. Vid 
offentliggörandet ska parternas namn och 
huvudinnehållet i beslutet, inklusive 
eventuella sanktioner, anges, om möjligt 
tillsammans med icke-konfidentiella 
handlingar eller andra former av 
information som ligger till grund för 
beslutet.

Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska när den gör de 
utvärderingar som avses i punkt 1 ta 
hänsyn till ståndpunkter och slutsatser från 
Europaparlamentet, rådet och andra 
relevanta organ och källor.

3. Kommissionen ska när den gör de 
utvärderingar som avses i punkt 1 ta 
hänsyn till ståndpunkter och slutsatser från 
Europaparlamentet, rådet och andra 
relevanta organ och källor, och ägna 
särskild uppmärksamhet åt små och 
medelstora företag och åt nya 
konkurrenters ställning.
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