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Ändringsförslag 272
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Föreläggande att agera mot olagligt 
innehåll

Föreläggande att agera mot bevisat olagligt 
innehåll

Or. en

Ändringsförslag 273
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 274
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom det är domstolarna som avgör lagligheten måste en assimilerad väg definieras i 
medlemsstatens lagstiftning, som ett undantag som inte behöver någon bekräftelse på EU-
nivå.

Ändringsförslag 275
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En motivering som förklarar varför 
informationen utgör olagligt innehåll, 
med hänvisning till de specifika 
bestämmelser i unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning som överträds.

– En motivering som förklarar varför 
innehållet var bevisat olagligt, med 
hänvisning till de specifika bestämmelser i 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning som överträds.

Or. en

Ändringsförslag 276
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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.

Or. en

Motivering

Bara informationen om möjligheter till prövning räcker inte för att säkerställa att 
användarna också kan utöva sina rättigheter.

Ändringsförslag 277
Gianna Gancia, Elena Lizzi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Efterlevnad av åtgärderna i 
beslutet bör vara tekniskt möjlig med 
hänsyn till den tillgängliga tekniska 
kapaciteten hos den berörda 
tjänsteleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 278
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på tillbörlig aktsamhet för en 
transparent och säker onlinemiljö

Krav på tillbörlig aktsamhet för en 
transparent, tillgänglig och säker 
onlinemiljö
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Or. en

Ändringsförslag 279
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska offentliggöra den information som 
behövs för att enkelt identifiera och 
kommunicera med deras enda 
kontaktpunkter.

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska offentliggöra den information som 
behövs för att enkelt identifiera och 
kommunicera med deras enda 
kontaktpunkter. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska minst informera 
kommissionen och nämnden om 
kontaktuppgifterna till sina enda 
kontaktpunkter. De ska säkerställa att den 
informationen är aktuell.

Or. en

Ändringsförslag 280
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje förfrågan till leverantörer av 
förmedlingstjänster, som görs på grundval 
av den här lagstiftningen, ska överföras 
genom samordnaren för digitala tjänster i 
etableringsmedlemsstaten, som ansvarar 
för att samla in förfrågningar och 
kommunikation från alla relevanta källor.

Or. en
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Motivering

Ändringen behövs för att skapa juridisk tydlighet

Ändringsförslag 281
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Tillgänglighetskrav för 

förmedlingstjänster
1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
som erbjuder tjänster i unionen ska 
säkerställa att de utformar och 
tillhandahåller tjänster i enlighet med 
tillgänglighetskraven i avsnitt III, avsnitt 
IV, avsnitt VI och avsnitt VII i bilaga I till 
direktiv (EU) 2019/882.
2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska utarbeta nödvändig information i 
enlighet med bilaga V till direktiv (EU) 
2019/882 och förklara hur tjänsterna 
uppfyller tillämpliga tillgänglighetskrav. 
Allmänheten ska ges tillgång till 
informationen i skriftlig och muntlig form 
och på ett sätt som är tillgängligt för 
personer med funktionsnedsättning. 
Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
spara den informationen så länge tjänsten 
tillhandahålls.
3. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska säkerställa att uppgifter, formulär och 
åtgärder som tillhandahålls i enlighet med 
artiklarna 10.9 (ny), 12.1, 13.1, 14.1 och 
14.5, 15.3 och 15.4, 17.1, 17.2 och 17.4, 
23.2, 24, 29.1 och 29.2, 30.1 och 33.1 är 
tillgängliga på sådant sätt att de är lätta 
att hitta samt tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning, och att deras 
svårighetsgrad inte överstiger nivå B1 
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(mellannivå) enligt Europarådets 
gemensamma europeiska referensram för 
språk. 
4. Leverantörer av förmedlingstjänster 
som erbjuder tjänster i unionen ska 
säkerställa att det finns förfaranden som 
gör att tillhandahållandet av tjänster hela 
tiden överensstämmer med de tillämpliga 
tillgänglighetskraven. Vid en ändring av 
tillhandahållandet av tjänsterna, de 
tillämpliga tillgänglighetskraven eller de 
harmoniserade standarder eller de 
tekniska specifikationer med hänvisning 
till vilka en tjänst kan förklaras uppfylla 
tillgänglighetskraven, ska leverantören av 
förmedlingstjänster ta vederbörlig hänsyn 
till denna ändring. 
5. Om kraven inte uppfylls ska 
leverantörer av förmedlingstjänster vidta 
de korrigerande åtgärder som krävs för 
att tjänsten ska uppfylla de tillämpliga 
tillgänglighetskraven. Om tjänsten inte är 
förenlig med tillämpliga 
tillgänglighetskrav ska leverantören av 
förmedlingstjänster dessutom omedelbart 
underrätta den samordnaren för digitala 
tjänster i etableringslandet eller annan 
behörig nationell myndighet i de 
medlemsstater där tjänsten tillhandahålls, 
och för detta ändamål lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.
6. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska på motiverad begäran av en behörig 
myndighet lämna all information som 
behövs för att visa att tjänsten 
överensstämmer med de tillämpliga 
tillgänglighetskraven. De ska, på begäran 
av den myndigheten, samarbeta med den 
myndigheten om de åtgärder som vidtas 
för att tjänsten ska uppfylla dessa krav.
7. Förmedlingstjänster som uppfyller 
harmoniserade standarder eller delar av 
dem, till vilka hänvisningar har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas 
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överensstämma med tillgänglighetskraven 
i denna förordning i den utsträckning 
dessa standarder eller delar av dem 
omfattar dessa krav.
8. Förmedlingstjänster som 
överensstämmer med de tekniska 
specifikationer eller delar av dem som 
antagits för direktiv (EU) 2019/882 ska 
förutsättas överensstämma med 
tillgänglighetskraven i denna förordning, 
i den utsträckning dessa tekniska 
specifikationer eller delar av dem 
omfattar dessa krav.
9. Alla förmedlingstjänster ska minst en 
gång varje år rapportera till samordnaren 
för digitala tjänster eller andra behöriga 
myndigheter om deras skyldighet att 
säkerställa tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning enligt kraven i 
denna förordning. 10. Utöver artikel 44.2 
ska samordnarna för digitala tjänster 
inbegripa åtgärder som vidtagits enligt 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 282
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den utsedda rättsliga företrädaren 
kan hållas ansvarig för bristande 
efterlevnad av skyldigheter enligt denna 
förordning, utan att det påverkar de 
skadeståndskrav och rättsliga åtgärder 
som kan riktas mot leverantören av 
förmedlingstjänster.

utgår

Or. en



PE695.033v01-00 10/169 AM\1234906SV.docx

SV

Motivering

Moderbolaget ska vara ensamt ansvarigt, eftersom den rättsliga företrädaren i slutänden inte 
har någon kontroll över moderbolaget.

Ändringsförslag 283
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som kan betecknas 
som mikroföretag, 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 tjänster 
genom en rättslig företrädare, ska kunna 
begära att samordnaren för digitala 
tjänster i den medlemsstat där företaget 
avser att inrätta kollektiv representation 
underlättar fortsatt samarbete och 
rekommenderar möjliga lösningar, bland 
annat möjligheter till kollektiv 
representation.

Or. en

Ändringsförslag 284
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster som kan betecknas 
som små företag eller mikroföretag i den 
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mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG och som 
efter rimliga ansträngningar inte har 
lyckats komma i åtnjutande av tjänster 
genom en rättslig företrädare, ska kunna 
inrätta kollektiv representation under 
vägledning av samordnaren för digitala 
tjänster i den medlemsstat där företaget 
avser att inrätta en rättslig företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 285
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Artiklarna 12 och 13 i avsnitt 1 och 
bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i kapitel 
III ska inte vara tillämpliga på
a) redaktionella plattformar i den 
betydelse som avses i artikel 2 ha i denna 
förordning.
b) en förmedlingstjänst, utom mycket 
stora onlineplattformar, där det skulle 
utgöra en oproportionellt stor börda med 
tanke på dess storlek, arten av dess 
verksamhet och risken för användarna.

Or. en

Ändringsförslag 286
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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-1. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att 
deras villkor förhindrar att mottagarna av 
deras tjänster tillhandahåller information 
som inte är förenlig med 
unionslagstiftningen eller lagstiftningen i 
den medlemsstat där informationen 
tillhandahålls. Ytterligare begränsningar 
som leverantörer av förmedlingstjänster 
kan införa i förhållande till 
användningen av deras tjänst och den 
information som lämnas av mottagarna 
av tjänsten ska vara i full efterlevnad av 
de grundläggande rättigheter för 
mottagarna av tjänsterna som föreskrivs i 
stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 287
Eva Kaili

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 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

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

Or. en
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Ändringsförslag 288
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

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 
formulerad i klara och entydiga ordalag 
och finnas allmänt tillgänglig i ett 
användarvänligt format,

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

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är avsedd för metoder för innehållsmoderering. ”Eventuella 
begränsningar” är bredare än definitionen av innehållsmoderering i artikel 2 p. Därför är 
villkorsartikeln anpassad efter definitionen i artikel 2 p.

Ändringsförslag 289
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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 

2. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska agera på ett transparent, icke-
diskriminerade, enhetligt, förutsägbart, 
aktsamt, icke godtyckligt och proportionellt 
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begränsningar som avses i punkt 1, med 
vederbörlig hänsyn till alla berörda parters 
rättigheter och legitima intressen, 
inbegripet tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

sätt vid tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av de begränsningar som 
avses i punkt 1, med vederbörlig hänsyn 
till alla berörda parters rättigheter och 
legitima intressen, inbegripet 
tjänstemottagarnas tillämpliga 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att skapa juridisk tydlighet

Ändringsförslag 290
Eva Kaili

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

Or. en

Ändringsförslag 291
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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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 aktsamt, objektivt, 
nödvändigt och proportionellt sätt vid 
tillämpningen och kontrollen av 
efterlevnaden av de aktiviteter som avses i 
punkt 1, med vederbörlig hänsyn till alla 
berörda parters rättigheter och legitima 
intressen, inbegripet tjänstemottagarnas 
grundläggande rättigheter enligt stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 292
Maria Spyraki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om mycket stora 
onlineplattformar i den mening som avses 
i artikel 25 i denna förordning på annat 
sätt möjliggör spridning av offentliga 
presspublikationer i den mening som 
avses i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2019/790 
ska dessa plattformar baserat på en 
påstått bristande efterlevnad av deras 
villkor inte avlägsna, tillfälligt ställa in 
eller på annat sätt lägga sig i detta 
innehåll eller säga upp det tillhörande 
kontot.

Or. en

Ändringsförslag 293
Miapetra Kumpula-Natri

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om mycket stora 
onlineplattformar i den mening som avses 



PE695.033v01-00 16/169 AM\1234906SV.docx

SV

i artikel 25 i denna förordning på annat 
sätt möjliggör spridning av offentliga 
presspublikationer i den mening som 
avses i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2019/790 
ska dessa plattformar inte avlägsna, 
omöjliggöra tillgång till, tillfälligt ställa in 
eller på annat sätt ingripa i sådant 
innehåll eller den tillhörande tjänsten 
eller tillfälligt ställa in eller säga upp det 
tillhörande kontot på grundval av detta 
innehålls påstådda oförenlighet med dess 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 294
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Säkerställer rättslig klarhet

Ändringsförslag 295
Maria Spyraki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Artiklarna 12 och 13 i avsnitt 1 
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och bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i 
kapitel III ska inte vara tillämpliga på
a) redaktionella plattformar i den 
betydelse som avses i artikel 2 h1 i denna 
förordning.
b) onlineplattformar som kan betecknas 
som mikroföretag eller medelstora företag 
i den mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.
c) en förmedlingstjänst, utom mycket 
stora onlineplattformar, där det skulle 
utgöra en oproportionellt stor börda med 
tanke på dess storlek, arten av dess 
verksamhet och risken för användarna.

Or. en

Ändringsförslag 296
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Villkoren i denna artikel ska inte 
vara bindande för mottagare.

Or. en

Motivering

Säkerställer verkställandets effekt

Ändringsförslag 297
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2c. Alla ändringar av villkoren bör 
uppfylla denna artikel fullt ut. 
Leverantörer av förmedlingstjänster bör 
informera användarna om alla 
villkorsändringar minst en månad i 
förväg.

Or. en

Motivering

Säkerställande av korrekt öppenhet

Ändringsförslag 298
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Leverantörer ska använda så 
likvärdiga villkor för hela den inre 
marknaden som möjligt, där skillnaderna 
markeras och motiveras tydligt.

Or. en

Motivering

Harmoniseringsavsättning

Ändringsförslag 299
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Spårbarhet för företagskunder

1. En leverantör av förmedlingstjänster 
ska säkerställa att företagskunderna 
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endast kan använda dess tjänster för att 
främja meddelanden eller erbjuda 
produkter eller tjänster till konsumenter 
som är lokaliserade i unionen om 
leverantören av förmedlingstjänster, 
innan dess tjänster används, har erhållit 
följande information:
a) Företagskundens namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.
b) En kopia av företagskundens 
identitetshandling eller annan elektronisk 
identifiering enligt artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014.
c) Företagskundens bankuppgifter, om 
företagskunden är en fysisk person.
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) 2019/1020 eller varje 
annan relevant akt i unionslagstiftningen.
e) Om företagskunden är registrerad i ett 
bolags- eller handelsregister eller 
liknande offentligt register, det register i 
vilket företagskunden är registrerad och 
dennes registreringsnummer eller 
motsvarande identifieringsuppgifter i 
detta register.
f) En självcertifiering där företagskunden 
förbinder sig att endast erbjuda produkter 
eller tjänster som överensstämmer med 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten.
2. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska, vid mottagandet av denna 
information, göra rimliga ansträngningar 
för att bedöma om den information som 
avses i punkt 1 a, d och e är tillförlitlig, 
genom att använda allmänt tillgängliga 
officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att företagskunden 
tillhandahåller styrkande handlingar från 
tillförlitliga och oberoende källor.
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3. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska också kontrollera att varje person som 
påstår sig agera på en företagskunds 
vägnar är behörig att göra det och 
kontrollera identiteten hos denna person.
4. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster får indikationer, 
exempelvis genom meddelande från 
brottsbekämpande myndigheter eller 
andra personer med ett legitimt intresse, 
på att någon del av den information i 
punkt 1 som erhållits från den berörda 
företagskunden är oriktig, vilseledande, 
ofullständig eller på annat sätt ogiltig ska 
den leverantören av en förmedlingstjänst 
begära att företagskunden 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 
företagskunden underlåter att rätta eller 
komplettera informationen ska 
leverantören av förmedlingstjänster 
tillfälligt avbryta tillhandahållandet av 
sina tjänster till företagskunden till dess 
att denna begäran uppfylls.
5. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska lagra den information som erhållits i 
enlighet med punkterna 1 och 2 på ett 
säkert sätt i fem år efter upphörandet av 
dess avtalsförhållande med den berörda 
företagskunden. Den ska sedan radera 
informationen.
6. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska tillämpa identifierings- och 
kontrollåtgärderna inte bara på nya 
företagskunder, utan de ska också 
uppdatera den information de har om 
befintliga företagskunder på riskkänslig 
basis, och minst en gång per år, eller när 
de relevanta omständigheterna för en 
företagskund förändras.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2 ska leverantören av 
förmedlingstjänster röja informationen 
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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, samt i enlighet med 
förfaranden som inleds enligt andra 
relevanta bestämmelser i 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning.
8. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska ge tjänstemottagarna tillgång till den 
information som avses i punkt 1 a, d, e 
och f, på ett tydligt, lättillgängligt och 
begripligt sätt.
9. Leverantören av förmedlingstjänster 
ska utforma och organisera sitt 
onlinegränssnitt på ett sådant sätt att 
företagskunderna har möjlighet att 
uppfylla sina skyldigheter när det gäller 
för förhandsinformation och 
produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionslagstiftning.
10. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska fastställa 
avskräckande ekonomiska påföljder för 
bristande efterlevnad av en bestämmelse i 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 300
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Undantag
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Artiklarna 12 och 13 i avsnitt 1 och 
bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i kapitel 
III ska inte vara tillämpliga på
a) onlineplattformar som kan betecknas 
som mikroföretag eller medelstora företag 
i den mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG.
b) en förmedlingstjänst, utom mycket 
stora onlineplattformar, där det skulle 
utgöra en oproportionellt stor börda med 
tanke på dess storlek, arten av dess 
verksamhet och risken för användarna.

Or. en

Ändringsförslag 301
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, 
Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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 inlämnade av 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, samt 
genomsnittstiden för vidtagande av 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 302
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Den innehållsmoderering som 
bedrivits på leverantörens eget initiativ, 
inklusive antal och typ av vidtagna 
åtgärder som påverkar tillgången, 
synligheten och tillgängligheten för 
information som tillhandahålls av 
tjänstemottagarna och tjänstemottagarnas 
möjlighet att tillhandahålla information, 
kategoriserat efter typen av skäl och 
grunden för vidtagandet av dessa åtgärder, 
samt de åtgärder som vidtagits för att 
utbilda innehållsmoderatorer och 
skyddsåtgärder för att säkerställa att 
innehåll som inte strider mot villkoren 
inte påverkas.

Or. en

Motivering

Säkerställer rättslig klarhet

Ändringsförslag 303
Eva Kaili

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, 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. Interna system för 
hantering av klagomål (besvärssystem) 
ska vara obligatoriska och detaljerade i 
transparensrapporterna.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Det totala antalet och frekvensen 
hos användarrapporterade brott mot 
plattformsstandarder för desinformation.

Or. en

Ändringsförslag 305
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara mekanismer, 
processer och verktyg som gör dem 
uppmärksamma på de potentiella 
överträdelserna av reglerna. 
Bestämmelser om enkel rapportering för 
sårbara eller atypiska socialgrupper (dvs. 
barn, äldre, personer med 
funktionsvariationer) bör detaljeras.

Or. en

Ändringsförslag 306
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara mekanismer, 
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processer och verktyg som driver 
beslutsfattandet när det gäller åtgärder 
som hör samman med innehåll (dvs. 
borttagning, tillfällig inställning osv.) 
Dessa bör inkludera bestämmelser för 
moderatorers välbefinnande när mänsklig 
moderering används.

Or. en

Ändringsförslag 307
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara mekanismer, 
processer och verktyg som möjliggör 
främjande eller borttagande av innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 308
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara mekanismer, 
processer och verktyg genom vilka 
anmälare och innehållsskapare 
informeras om utvecklingen och 
utgången av företagets beslut avseende 
det anmälda innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 309
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara mekanismer, 
processer och verktyg med vilka beslut 
kan ifrågasättas.

Or. en

Ändringsförslag 310
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara vilka mänskliga 
och andra resurser som tillämpas på 
moderering av innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 311
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör förklara hur processer 
och principer för innehållshantering ses 
över, granskas och revideras.

Or. en

Ändringsförslag 312
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör lämna ut information om 
bestämmelser och resurser som finns för 
att skydda användares mänskliga 
rättigheter inbegripet deras rättigheter till 
integritet, säkerhet, tillgänglighet och 
information. Barns rättigheter enligt 
beskrivning i FN-konventionen om 
barnets rättigheter, särskilt konventionens 
allmänna kommentar 25, bör vara 
inbäddade i designprocesserna för 
produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 313
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förmedlare bör rapportera sina planer 
och resurser som är tillgängliga för att 
hantera skador som uppkommer.

Or. en

Ändringsförslag 314
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som lämnas ska 
fördelas per medlemsstat där tjänster 
erbjuds och i unionen som helhet.
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Or. en

Ändringsförslag 315
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
leverantörer av förmedlingstjänster som 
kan betecknas som mikroföretag, små eller 
medelstora företag i den mening som avses 
i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG. Punkt 1 ska heller inte 
tillämpas på företag som tidigare har 
uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG under de närmaste tolv 
månaderna efter att de förlorat denna 
status i enlighet med artikel 4.2 i samma 
rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 316
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Punkterna 1 och 1a 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.
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Or. en

Ändringsförslag 317
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Enligt bilagan till rekommendation 2003/361/EG har SMÅ företag a) färre än 50 anställda 
eller b) en omsättning eller total balansräkning mellan 2 och 10 miljoner euro och 
MIKROFÖRETAG har a) färre än 10 anställda eller b) en omsättning eller total 
balansräkning mellan 0 och 2 miljoner euro. Rapporteringsskyldigheten ska endast gälla för 
små företag, men inte mikroföretag, eftersom slutsatserna av konsekvensbedömningen visar 
att kostnaderna för transparensskyldigheter är marginella.

Ändringsförslag 318
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 

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 
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användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg.

användarvänliga och det ska vara möjligt 
att inkomma med anmälningar enbart på 
elektronisk väg. Dessa mekanismer bör 
aldrig ersätta något beslut av oberoende 
rättsliga eller administrativa myndigheter 
om huruvida innehåll är olagligt eller 
inte.

Or. en

Ändringsförslag 319
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Maria da Graça Carvalho, Pernille 
Weiss, Sara Skyttedal

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 
elektronisk väg.

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 
omfattning och enbart på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 320
Robert Roos, Jessica Stegrud

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 

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 
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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 
elektronisk väg.

information som individen eller enheten 
anser utgöra uppenbart olagligt innehåll. 
Dessa mekanismer ska vara lättillgängliga 
och användarvänliga och det ska vara 
möjligt att inkomma med anmälningar 
enbart på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 321
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska agera utan 
dröjsmål, bland annat och särskilt när det 
gäller tidskänsligt innehåll, efter 
mottagande om en anmälan där olagligt 
innehåll flaggas eller efter att de på annat 
sätt har fått kännedom eller medvetenhet 
om olaglig verksamhet eller olagligt 
innehåll, genom att ta bort innehållet och 
även förhindra att innehåll som har tagits 
bort inte återkommer (dvs. hålls borta).

Or. en

Ändringsförslag 322
Robert Roos, Jessica Stegrud

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 

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

leverantörerna vidta nödvändiga åtgärder 
för att möjliggöra och främja anmälningar 
som innehåller samtliga följande element:

Or. en

Ändringsförslag 323
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 mekanismer enligt punkt 1 
ska vara sådana att de främjar anmälningar 
som är 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:

Or. en

Ändringsförslag 324
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll.

a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll, när det är nödvändigt.

Or. en
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Ändringsförslag 325
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör olagligt 
innehåll.

a) En redogörelse för skälen till att 
individen eller enheten anser att 
informationen i fråga utgör uppenbart 
olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 326
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 327
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering, i 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 328
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) En tydlig angivelse av 
informationens elektroniska lokalisering 
och, vid behov, ytterligare information som 
gör det möjligt att identifiera det olagliga 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 329
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 identifikation 
och, vid behov, ytterligare information som 
gör det möjligt att identifiera det olagliga 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 330
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är inte alltid möjligt att ange en URL.

Ändringsförslag 331
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Bevis för att den enhet som lämnat 
in anmälan är innehavaren av den 
immateriella rättigheten som påstås ha 
överträtts eller har tillstånd att handla på 
uppdrag av rättsinnehavaren i fråga, om 
en påstådd överträdelse av en immateriell 
rättighet anmäls.

Or. en

Motivering

Säkerställer att rätt grund finns för anspråk.
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Ändringsförslag 332
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Karen Melchior

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 
övertygelse i god tro om att uppgifterna 
och påståendena i anmälan är korrekta och 
fullständiga.

d) En förklaring där den individ eller 
enhet som gör anmälan bekräftar att 
uppgifterna och påståendena i anmälan 
enligt dennes bästa kännedom är korrekta 
och fullständiga.

Or. en

Ändringsförslag 333
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den ursprungliga texten uppfyllde inte den politiska avsikten.

Ändringsförslag 334
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
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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.

4. Leverantören av värdtjänster ska 
skicka anmälan till innehållsleverantören 
och informera denne om att ett klagomål 
har framställts mot dennes innehåll. 
Anmälan bör levereras till 
innehållsleverantörerna innan någon 
åtgärd vidtas av leverantören av 
värdtjänster. Leverantören av värdtjänster 
ska antingen vidarebefordra en laglig 
anmälan som uppfyller kraven till 
innehållsleverantören eller informera 
klaganden om skälen till att det är 
omöjligt att göra det.

Or. en

Ändringsförslag 335
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När tjänsteleverantören har 
mottagit anmälan om det påstådda 
upphovsrättsliga intrånget ska denne 
meddela dem som lämnar informationen 
med hjälp av tillgängliga kontaktuppgifter 
om delar som avses i punkt 2 och ge dem 
möjlighet att svara, inom minst 5 
arbetsdagar, innan ett beslut fattas, i 
förekommande fall, innan tillgången till 
det aktuella innehållet görs omöjlig.

Or. en

Motivering

Inför skyddsåtgärder mot missbruk.
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Ändringsförslag 336
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Leverantören ska säkerställa att 
beslut om anmälningar fattas av 
kvalificerad personal, som ska 
tillhandahållas lämplig utbildning samt 
lämpliga arbetsvillkor, samt, när så är 
nödvändigt, möjlighet att söka 
professionellt stöd och kvalificerad 
psykologisk hjälp.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att säkerställa processens kvalitet.

Ändringsförslag 337
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerställer öppenhet
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Ändringsförslag 338
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, aktsamt och 
objektivt sätt. Efter ett giltigt förfarande 
med anmälan och åtgärd ska leverantörer 
av värdtjänster förhindra framtida 
uppladdningar av redan anmält olagligt 
innehåll som inför effektiva, rimliga och 
proportionella åtgärder. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 339
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 

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, aktsamt och 
objektivt sätt. Om de använder 
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automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.

automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4. Om beslut fattas om att avlägsna 
den anmälda informationen eller göra 
den oåtkomlig ska de även omfatta 
åtgärder för att förebygga att den visas på 
nytt.

Or. en

Ändringsförslag 340
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem, med beaktande av deras tekniska 
och operationella förmåga att agera mot 
specifikt olagligt innehåll, inom ramen för 
de mekanismer som avses i punkt 1 och 
fatta sina beslut om den information som 
anmälningarna omfattar på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Om de använder 
automatiserade metoder för denna 
behandling eller detta beslutsfattande ska 
de inkludera information om denna 
användning i det meddelande som avses i 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 341
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 342
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Leverantörer av värdtjänster ska 
behandla alla anmälningar som inkommer 
till dem inom ramen för de mekanismer 
som avses i punkt 1 och fatta sina beslut 
om den information som anmälningarna 
omfattar på ett snabbt, 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.

Or. en

Motivering

Automatiserad behandling har visat sig vara otillförlitlig.
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Ändringsförslag 343
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Leverantörer av värdtjänster som 
använder automatiserade metoder för 
innehållsmoderering eller beslutsfattande 
bör minst informera berörda personer om 
det förfarande som har följts, den teknik 
som har använts och de kriterier och 
resonemang som stöder beslutet, utan att 
det påverkar upplysningsplikten och 
rättigheterna för registrerade enligt 
förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 344
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en leverantör av värdtjänster 
behandlar en anmälan och beslutar att 
avlägsna eller omöjliggöra tillgången till 
viss information som lämnas av tjänstens 
mottagare ska denne i det särskilda fallet 
vidta åtgärder för att avlägsna identiskt 
eller likvärdigt olagligt innehåll, inom 
samma kontext.

Or. en

Ändringsförslag 345
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Leverantörer av värdtjänster ska 
säkerställa att innehåll som tidigare har 
identifierats som olagligt enligt 
mekanismerna i punkterna 1 och 2 
fortsätter att vara oåtkomligt efter att det 
har tagits bort.

Or. en

Ändringsförslag 346
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Punkterna 2, 4 och 5 ska inte 
tillämpas på 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. Punkterna 2, 4 och 5 ska 
heller inte tillämpas på företag som 
tidigare har uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG under de närmaste tolv 
månaderna efter att de förlorat denna 
status i enlighet med artikel 4.2 i samma 
rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 347
Marisa Matias
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för The Left-gruppen

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 avlägsna eller inte 
avlägsna eller på annat sätt moderera 
antingen formen för eller distributionen 
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 underrätta mottagaren om 
beslutet och tillhandahålla en tydlig och 
specifik motivering till detta beslut, senast 
vid den tidpunkt då informationen 
avlägsnas eller görs oåtkomlig, eller en 
annan åtgärd för moderering eller 
kuratering vidtas.

Or. en

Motivering

Leverantörer av värdtjänster bör också vara skyldiga att lämna ett omfattande och detaljerat 
svar på varför de beslutar att inte avlägsna eller omöjliggöra tillgången till det aktuella 
olagliga innehållet.

Ändringsförslag 348
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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 

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 



AM\1234906SV.docx 45/169 PE695.033v01-00

SV

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.

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, utan onödigt 
dröjsmål och senast inom 24 timmar efter 
den tidpunkt då informationen avlägsnas 
eller görs oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 349
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Leverantörer av värdtjänster ska 
som standard inte göra mottagarna av 
sina tjänster till föremål för annonser som 
är baserade på behandling av 
personuppgifter enligt definition i 
förordning (EU) 2016/679 för att avgöra 
vilken eller vilka mottagare som annonsen 
ska visas för.

Or. en

Ändringsförslag 350
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Leverantörer av värdtjänster får ge 
mottagarna av sina tjänster alternativet 
att ta emot annonser som är baserade på 
behandlingen av deras personuppgifter. I 
detta syfte får behandling bara ske av 
sådana personuppgifter som de 
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registrerade direkt och aktivt har lämnat 
till leverantören av värdtjänster och för 
det specifika syftet att ta emot personliga 
annonser, förutsatt att villkoren för 
medgivande som föreskrivs i förordning 
(EU) 2016/679 har uppfyllts, särskilt 
artiklarna 4.11 och 7.

Or. en

Ändringsförslag 351
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 avlägsnandet av 
oåtkomliggörandet.

Or. en

Ändringsförslag 352
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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 
eventuell användning av automatiserade 
metoder vid beslutsfattandet.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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 
metoder som använts vid beslutsfattandet, 
inbegripet om beslutet fattats med 
avseende på innehåll som upptäckts eller 
identifierats med hjälp av automatiserade 
metoder.

Or. en

Motivering

Ändring för konsekvensens skull.

Ändringsförslag 354
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund.

d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund och hur länge det 
nationella myndighetsbeslutet förväntas 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 355
Robert Roos, Jessica Stegrud
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om beslutet rör påstått olagligt 
innehåll, en hänvisning till den rättsliga 
grund som använts och förklaringar till 
varför informationen anses utgöra olagligt 
innehåll på denna grund.

d) Om beslutet rör påstått uppenbart 
olagligt innehåll, en hänvisning till den 
rättsliga grund som använts och 
förklaringar till varför informationen anses 
utgöra uppenbart olagligt innehåll på 
denna grund.

Or. en

Ändringsförslag 356
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Om beslutet är baserat på en 
bedömning av en risk under 
riskbedömningsförfarandet i artikel 26 i 
denna akt, en hänvisning till den 
identifierade risken och förklaring till 
varför riskbegränsande åtgärder som 
tillämpas enligt artikel 27 i denna akt 
ansågs vara nödvändiga för att begränsa 
denna risk.

Or. en

Ändringsförslag 357
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Uppgifter om de möjligheter till f) Uppgifter om de rättigheter som 
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prövning som är tillgängliga för 
tjänstemottagaren med avseende på 
beslutet, i synnerhet genom interna 
mekanismer för hantering av klagomål, 
tvistlösning utanför domstol och rättslig 
prövning.

leverantören av innehåll har och de 
möjligheter till prövning som är 
tillgängliga för tjänstemottagaren med 
avseende på beslutet, i synnerhet genom 
interna mekanismer för hantering av 
klagomål, tvistlösning utanför domstol och 
rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Or. en

Ändringsförslag 359
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 360
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Leverantörer av värdtjänster ska 
inte vara skyldiga att lämna en sådan 
motivering som avses i punkt 1 om detta 
skulle leda till överträdelse av en rättslig 
skyldighet eller om motiveringen kan 
orsaka oavsiktliga problem när det gäller 
säkerheten för den anmälande parten. 
Leverantörer av värdtjänster ska heller 
inte vara skyldiga att lämna en sådan 
motivering som avses i punkt 1 om 
leverantören kan visa att 
tjänstemottagaren vid upprepade tillfällen 
har tillhandahållit olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 361
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 15a
Betrodda anmälare

1. Leverantörer av värdtjänster 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.
2. Statusen betrodd anmälare enligt 
denna förordning ska, efter ansökan från 
enheter, beviljas av samordnaren för 
digitala tjänster i den medlemsstat där den 
sökande är etablerad, om den ansökande 
har visat att den uppfyller samtliga 
följande villkor:
a) Den har särskild expertis och 
kompetens för att upptäcka, identifiera 
och anmäla olagligt innehåll.
b) Den företräder kollektiva intressen 
eller har ett avsevärt legitimt intresse och 
påvisad expertis och bevisad erfarenhet av 
att anmäla olagligt innehåll med hög 
noggrannhet samtidigt som den är 
självständig från leverantörer av 
onlinevärdtjänster eller onlineplattformar.
c) Den bedriver åtminstone en del av sin 
anmälningsrelaterade verksamhet på ett 
aktsamt och objektivt sätt och utan 
dröjsmål.
3. Samordnarna för digitala tjänster ska 
meddela kommissionen och nämnden 
namn, adresser och e-postadresser för de 
enheter som de har beviljat status som 
betrodd anmälare i enlighet med punkt 2.
4. Kommissionen ska offentliggöra den 
information som avses i punkt 3 i en 
allmänt tillgänglig databas och hålla 
denna databas uppdaterad.
5. Om en leverantör av värdtjänster 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 
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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.
6. Den samordnare för digitala tjänster 
som beviljade enheten status som betrodd 
anmälare ska återkalla denna status om 
den efter en undersökning, antingen på 
eget initiativ eller på grundval av 
information från tredje parter – inbegripet 
information som tillhandahålls av en 
leverantör av värdtjänster i enlighet med 
punkt 5, fastställer att enheten inte längre 
uppfyller de villkor som anges i punkt 2. 
Innan statusen återkallas ska 
samordnaren för digitala tjänster ge 
enheten möjlighet att reagera på resultatet 
av undersökningen och samordnarens 
avsikt att återkalla enhetens status som 
betrodd anmälare.
7. Kommissionen får efter samråd med 
nämnden utfärda vägledningar för att 
bistå onlineplattformarna och 
samordnarna för digitala tjänster vid 
tillämpningen av punkterna 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 362
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
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Skydd mot upprepat missbruk och brott
1. Leverantörer av förmedlingstjänster 
ska, efter att ha lämnat en föregående 
varning, tillfälligt ställa in eller under 
lämpliga omständigheter avsluta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
mottagare av tjänsten som frekvent 
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 
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 huvudkontor 
eller sin rättsliga företrädare, och även 
överlämna denna information till Europol 
för lämplig uppföljning.

Or. en

Ändringsförslag 363
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Skydd av marknadsinträde

Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte 
kunna göras gällande mot nyetablerade 
enheter under en period om ett år efter att 
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de etableras. Under den här perioden ska 
nyetablerade enheter vidta alla skäliga 
åtgärder för att uppfylla bestämmelserna i 
detta avsnitt och agera i god tro.

Or. en

Ändringsförslag 364
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för mikroföretag och små företag Undantag för mikroföretag, små och 
medelstora företag samt stängda 
onlineplattformar

Or. en

Ändringsförslag 365
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för mikroföretag och små företag Undantag för mikroföretag, små eller 
medelstora företag

Or. en

Motivering

Ändringen behövs av omsorg om konsekvensen.

Ändringsförslag 366
Robert Roos
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Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag för mikroföretag och små 
företag

Undantag för små och medelstora företag

Or. en

Ändringsförslag 367
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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 
rekommendation 2003/361/EG.

Punkt 1 ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG. 
Kommissionen bör bedöma behovet av att 
utesluta mikroföretag och små företag 
som når en stor målgrupp, baserat på ett 
genomsnittligt antal aktiva mottagare av 
tjänsten varje månad i unionen, beräknat 
i enlighet med den metod som föreskrivs i 
de delegerade akter som avses i artikel 
25.3.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att ett målgruppskriterium läggs till för att säkerställa att små plattformar med 
stor målgrupp, som tar upp frågor när det gäller moderering av innehåll och systemrisker för 
européer omfattas av skyldigheterna i denna punkt.

Ändringsförslag 368
Marisa Matias
för The Left-gruppen
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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 
rekommendation 2003/361/EG.

Punkt 1 ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag eller små företag i den 
mening som avses i bilagan till 
rekommendation 2003/361/EG, med 
undantag för artiklarna 17 (intern 
klagomålsmekanism), 18 (tvistlösning 
utanför domstol), 22 (näringsidkares 
spårbarhet), 24 (onlineannonsering) och 
29 (rekommendationssystem).

Or. en

Motivering

Enligt bilagan till rekommendation 2003/361/EG definieras ett litet företag som ett företag 
med mindre än 50 anställda och en årsomsättning och/eller omslutning på mindre än 10 
miljoner euro. Det är betydande. På liknande sätt kan vissa företag ha en stor användarbas 
och omfattande olagliga onlineaktiviteter att hantera och ha ett team under 50 personer. 
Detta är av särskild vikt för mindre EU-medlemsstater. Om knappt några skyldigheter gäller 
för deras företag skulle tillämpligheten för och mervärdet hos rättsakten om digitala tjänster 
påverkas allvarligt.

Ändringsförslag 369
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 
rekommendation 2003/361/EG.

Detta avsnitt ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag, små företag eller medelstora 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG.

Or. en



AM\1234906SV.docx 57/169 PE695.033v01-00

SV

Ändringsförslag 370
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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 
rekommendation 2003/361/EG.

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

Or. en

Motivering

Vi måste säkerställa utvecklingen av små och medelstora företag.

Ändringsförslag 371
Robert Roos

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 
rekommendation 2003/361/EG.

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Maria 
da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska heller inte tillämpas på 
företag som tidigare har uppfyllt kraven 
för status som mikroföretag, små företag 
eller medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG under de närmaste tolv 
månaderna efter att de förlorat denna 
status i enlighet med artikel 4.2 i samma 
rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 373
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte gälla 
onlineplattformar som erbjuder produkter 
och tjänster från 
tredjepartsnäringsidkare, som har sitt säte 
i Europeiska unionen, om 
näringsidkarnas åtkomst är exklusiv, 
kurerad och helt kontrollerad av 
leverantörerna av onlineplattformen och 
dessa näringsidkares produkter och 
tjänster granskas och förhandsgodkänns 
av leverantörerna av onlineplattformen 
innan de tillhandahålls på plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 374
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
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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 kvalificerade enheter 
enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 
(EU) 2020/1828 tillgång till ett effektivt 
internt system för hantering av klagomål, 
där klagomålen kan lämnas på elektronisk 
väg och avgiftsfritt, mot följande beslut 
som fattas av onlineplattformen med 
motiveringen att den information som 
tillhandahålls av mottagaren utgör olagligt 
innehåll eller är oförenlig med plattformens 
allmänna villkor.

Or. en

Motivering

Förtydligande av förslaget

Ändringsförslag 375
Eva Kaili

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. Alla leverantörer av värdtjänster 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 376
Robert Roos, Jessica Stegrud

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 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 
uppenbart olagligt innehåll eller är 
oförenlig med plattformens allmänna 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 377
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 tolv 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.

Or. en
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Ändringsförslag 378
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att skapa juridisk tydlighet.

Ändringsförslag 379
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 380
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 381
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 382
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 och inkludera mänsklig 
granskning.
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Or. en

Ändringsförslag 383
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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. Om den 
klagande enheten så önskar ska 
onlineplattformen också offentligt 
bekräfta att beslutet upphävs.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs av omsorg om konsekvensen.

Ändringsförslag 384
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 

3. Onlineplattformarna ska hantera 
klagomål som inkommer via deras interna 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 385
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett beslut upphävs enligt punkt 
3 ska onlineplattformen kompensera 
mottagaren med summan 25 euro eller 50 
euro om onlineplattformen är kvalificerad 
som en mycket stor onlineplattform. Det 
påverkar inte mottagarnas rätt att söka 
ersättning för sina verkliga skador.

Or. en

Motivering

Denna ändring har två syften. För det första – det måste finnas ett incitament för mottagarna 
att använda den interna klagomålsmekanismen. För det andra – det måste finnas ett 
incitament för onlineplattformarna att tänka efter innan de avlägsnar innehåll.

Ändringsförslag 386
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den klagomålsmekanism som ska 
etableras påverkar inte de rättigheter och 
gottgörelser som är tillgängliga för de 
registrerade i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 387
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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, och inte mer än tre 
veckor efter att klagomålet lämnas in, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 388
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Onlineplattformarna ska 
säkerställa att de beslut som avses i punkt 
4 inte fattas baserat på endast 
automatiserade metoder.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 389
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder.

5. Onlineplattformarna ska säkerställa 
att de beslut som avses i punkt 4 inte fattas 
baserat på endast automatiserade metoder 
och att de alltid inbegriper meningsfullt 
överinseende av människor.

Or. en

Motivering

På grund av att de automatiserade systemen är opålitliga föreskrivs alltid överinseende av 
människor.

Ändringsförslag 390
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändring avsedd att säkerställa bättre verkställighet

Ändringsförslag 391
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tjänstemottagare till vilka de beslut 
som avses i artikel 17.1 riktas ska, efter att 
alla interna mekanismer för 
klagomålshantering har uttömts, 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.

Or. en

Ändringsförslag 392
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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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 expertis som krävs 
för de frågor som uppstår på grund av 
olagligt innehåll, särskilt när det gäller de 
tillämpliga lagarna om yttrandefrihet och 
dess begränsningar och gällande 
rättspraxis, inbegripet rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, eller för 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.

Or. en

Ändringsförslag 393
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – 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 juridiska 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.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att säkerställa en korrekt tillämpning av rättigheter.

Ändringsförslag 394
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led d
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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.

Or. en

Ändringsförslag 395
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 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.

3. 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 aldrig behöva stå för några 
avgifter eller andra utgifter som 
onlineplattformen har betalat eller ska 
betala i samband med tvistlösningen.

Or. en

Motivering

Säkerställer att tillgången till rättvisa fortsätter att vara verkligt fri.

Ändringsförslag 396
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3a. Om den berörda onlineplattformen 
utgör en mycket stor onlineplattform ska 
den högsta avgiften för ett 
förlikningsförfarande utanför domstol 
inte överstiga 25 euro för en konsument. 
Om beslutet är till mottagarens fördel ska 
den mycket stora onlineplattformen 
återbetala varje avgift som betalas till 
organet för tvistlösningen. Mottagaren 
ska inte behöva stå för några avgifter eller 
andra utgifter som onlineplattformen har 
betalat eller ska betala i samband med 
tvistlösningen. Ovanpå det ska den mycket 
stora onlineplattformen ersätta 
mottagaren med ett minimibelopp på 100 
euro. Det påverkar inte mottagarens rätt 
att söka ersättning för sina verkliga 
skador.

Or. en

Ändringsförslag 397
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Försök att nå en överenskommelse 
utanför domstol för tvistlösning i enlighet 
med denna artikel får 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 tvistlösningsprocessen 
utanför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 398
Eva Kaili

Förslag till förordning
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Artikel 18 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. En europeisk tvistlösningsfond för 
onlineinnehåll bör inrättas och förvaltas 
av EU. Fonden ska vara oberoende och 
dess ekonomiska resurser får komma från 
administrativa böter som utdöms enligt 
rättsakten om digitala tjänster och bidrag 
från EU, medlemsstaterna och andra 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 399
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 400
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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. Leverantörerna av värdtjänster 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 åtgärd upp 
till ett visst nominellt värde utan dröjsmål 
och under lämpliga omständigheter 
omedelbart.
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Or. en

Ändringsförslag 401
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana Maldonado 
López

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under vissa omständigheter, 
exempelvis fall baserade på befintliga 
interna system eller beroende på hur 
brådskande situationen är bör systemet 
med betrodda anmälare göra det möjligt 
att i undantagsfall prioritera andra 
meddelanden för att öka effektiviteten och 
involvera alla aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 402
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Statusen betrodd anmälare enligt 
denna förordning ska, efter ansökan från 
enheter, beviljas av samordnaren för 
digitala tjänster i den medlemsstat där den 
sökande är etablerad, om den ansökande 
har visat att den uppfyller samtliga följande 
villkor:

2. Statusen betrodd anmälare enligt 
denna förordning ska, efter ansökan från 
enheter, beviljas av samordnaren för 
digitala tjänster i den medlemsstat där den 
sökande är etablerad eller av 
kommissionen, om den ansökande har 
visat att den uppfyller samtliga följande 
villkor:

Or. en
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Motivering

Ändring avsedd att underlätta harmoniseringen

Ändringsförslag 403
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Adriana 
Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 404
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Den har särskild expertis och 
kompetens för att upptäcka, identifiera och 
anmäla uppenbart olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 405
Robert Roos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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aa) Den har tillräcklig juridisk 
sakkunskap när det gäller lagstiftningen 
om yttrandefrihet och dess begränsningar, 
inbegripet tillämplig rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 406
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den representerar kollektiva 
intressen och är oberoende från alla 
onlineplattformar.

b) Den representerar offentliga 
intressen, har inget kommersiellt intresse 
av att avlägsna innehållet och är 
oberoende från alla onlineplattformar eller 
underleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 407
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den representerar kollektiva 
intressen och är oberoende från alla 
onlineplattformar.

b) Den representerar kollektiva 
intressen, säkerställer oberoende 
representation av allmänhetens intresse 
och är oberoende från alla 
onlineplattformar.

Or. en
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Ändringsförslag 408
Eva Kaili

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 
aktsamt och objektivt sätt och utan 
dröjsmål samt är korrekt ackrediterad.

Or. en

Ändringsförslag 409
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 410
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 

3. Samordnarna för digitala tjänster 
ska meddela kommissionen och nämnden 
namn, adresser och e-postadresser för de 



PE695.033v01-00 76/169 AM\1234906SV.docx

SV

enheter som de har beviljat statusen 
betrodd anmälare i enlighet med punkt 2.

enheter som de har beviljat statusen 
betrodd anmälare i enlighet med punkt 2. 
Samordnare för digitala tjänster ska 
inleda en dialog med plattformar och 
rättighetsinnehavare för att bevara 
noggrannheten och effektiviteten i ett 
system med betrodda anmälare.

Or. en

Ändringsförslag 411
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att skapa rättslig klarhet.

Ändringsförslag 412
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan bekräfta 
betrodda anmälare som är erkända i en 
annan medlemsstat som betrodd anmälare 
inom sitt eget territorium. Betrodda 
anmälare kan tilldelas status som 
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europeiska betrodda anmälare.

Or. en

Ändringsförslag 413
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerställer rättslig klarhet

Ändringsförslag 414
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den samordnare för digitala 
tjänster som beviljade enheten status som 
betrodd anmälare ska återkalla denna status 
om den efter en undersökning, antingen på 
eget initiativ eller på grundval av 
information från tredje parter – inbegripet 
information som tillhandahålls av en 
onlineplattform i enlighet med punkt 5, 
fastställer att enheten inte längre uppfyller 
de villkor som anges i punkt 2. Innan 
statusen återkallas ska samordnaren för 
digitala tjänster ge enheten möjlighet att 
reagera på resultatet av undersökningen 
och samordnarens avsikt att återkalla 
enhetens status som betrodd anmälare.

6. Den enhet som beviljade enheten 
status som betrodd anmälare ska återkalla 
denna status om den efter en undersökning, 
antingen på eget initiativ eller på grundval 
av information från tredje parter – 
inbegripet information som tillhandahålls 
av en onlineplattform i enlighet med punkt 
5, fastställer att enheten inte längre 
uppfyller de villkor som anges i punkt 2. 
Innan statusen återkallas ska samordnaren 
för digitala tjänster ge enheten möjlighet 
att reagera på resultatet av undersökningen 
och samordnarens avsikt att återkalla 
enhetens status som betrodd anmälare.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs av omsorg om konsekvensen.

Ändringsförslag 415
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får efter samråd 
med nämnden utfärda vägledningar för att 
bistå onlineplattformarna och samordnarna 
för digitala tjänster vid tillämpningen av 
punkterna 5 och 6.

7. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden utfärda vägledningar för att 
bistå onlineplattformarna och samordnarna 
för digitala tjänster vid tillämpningen av 
punkterna 2, 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 416
Eva Kaili

Förslag till förordning
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Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får efter samråd 
med nämnden utfärda vägledningar för att 
bistå onlineplattformarna och samordnarna 
för digitala tjänster vid tillämpningen av 
punkterna 5 och 6.

7. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden utfärda vägledningar för att 
bistå onlineplattformarna och samordnarna 
för digitala tjänster vid tillämpningen av 
punkterna 2, 5 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 417
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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.

Or. en

Ändringsförslag 418
Lina Gálvez Muñoz, Patrizia Toia, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, 
Andris Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
olagligt innehåll. En uppsägning av 
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tjänsten kan utfärdas om mottagarna inte 
uppfyller de gällande bestämmelserna i 
denna förordning eller om det tillfälliga 
avbrottet har skett minst tre gånger efter 
en kontroll av det upprepade 
tillhandahållandet av olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 419
Robert Roos

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 får, 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 bevisat olagligt, med 
beaktande av hur allvarligt det olagliga 
innehåll som sprids via onlineplattformen 
är.

Or. en

Ändringsförslag 420
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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 får, endast 
under en rimlig kort tidsperiod och efter att 
ha utfärdat en förhandsvarning och efter 
att ha lämnat en omfattande förklaring, 
tillfälligt avbryta tillhandahållandet av sina 
tjänster till tjänstemottagare som ofta 
tillhandahåller innehåll som är uppenbart 
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olagligt.

Or. en

Motivering

Införande av skyddsmekanismer

Ändringsförslag 421
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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. Leverantörer av 
förmedlingstjänster ska, under en rimlig 
tidsperiod, eller under lämpliga 
omständigheter säga upp, och efter att ha 
utfärdat en förhandsvarning, tillfälligt 
avbryta tillhandahållandet av sina tjänster 
till tjänstemottagare som ofta 
tillhandahåller innehåll som är olagligt.

Or. en

Motivering

Artikel 20 bör överföras till kapitel III, avsnitt 1 ovan, vilket gäller för alla leverantörer av 
förmedlingstjänster.

Ändringsförslag 422
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 

1. Onlineplattformarna ska, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat en 
förhandsvarning, tillfälligt avbryta, eller 
under lämpliga omständigheter säga upp, 
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tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är uppenbart olagligt.

tillhandahållandet av sina tjänster till 
tjänstemottagare som ofta tillhandahåller 
innehåll som är olagligt.

Or. en

Ändringsförslag 423
Robert Roos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Onlineplattformar ska utan 
dröjsmål avsluta tillhandahållandet av 
sina tjänster till mottagare som sprider 
uppenbart olagligt innehåll, med tanke på 
att det uppenbart olagliga innehållet 
också utgör ett brott mot den allmänna 
ordningen, den allmänna moralen eller 
folkhälsan.

Or. en

Motivering

Uppenbart olagligt innehåll kan också bestå av intrång i immateriella rättigheter. Vissa 
intrång kan leda till en tillfällig, eller till och med permanent inställning, men dessa brott ska 
inte hanteras på samma sätt som uppenbart olagligt innehåll som också utgör ett brott mot 
den allmänna ordningen, den allmänna moralen eller folkhälsan (dvs. övergrepp mot barn 
eller försäljning av olagliga droger).

Ändringsförslag 424
Robert Roos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Onlineplattformarna får, under en 
rimlig tidsperiod och efter att ha utfärdat 
en förhandsvarning, tillfälligt avbryta 
tillhandahållandet av sina tjänster till 
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tjänstemottagare som vid upprepade 
tillfällen tillhandahåller innehåll som är 
uppenbart olagligt, som inte utgör ett 
angrepp på den allmänna ordningen, 
folkhälsan eller den allmänna moralen. 
Onlineplattformar ska ta hänsyn till hur 
allvarligt det olagliga innehåll som sprids 
via onlineplattformen är.

Or. en

Ändringsförslag 425
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 426
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag 427
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 428
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Onlineplattformarna ska från fall 
till fall, i rätt tid och på ett vaksamt och 
objektivt sätt bedöma om en mottagare, 
individ, enhet eller klagande ägnar sig åt 
sådant missbruk som avses i punkterna 1 
och 2, med beaktande av alla relevanta 
fakta och omständigheter som framgår av 
den information som onlineplattformen har 
tillgång till. Dessa omständigheter ska 
innefatta minst följande:

3. Leverantörerna av 
förmedlingstjänster ska från fall till fall, i 
rätt tid och på ett aktsamt och objektivt sätt 
bedöma om en mottagare, individ, enhet 
eller klagande ägnar sig åt sådant missbruk 
som avses i punkterna 1 och 2, med 
beaktande av alla relevanta fakta och 
omständigheter som framgår av den 
information som onlineplattformen har 
tillgång till. Dessa omständigheter ska 
innefatta minst följande:

Or. en

Ändringsförslag 429
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 430
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det absoluta antalet innehållsposter 
som är uppenbart olagliga eller 

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

klagomål som är ogrundade, vilka 
inkommit under det senaste året.

Or. en

Ändringsförslag 431
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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 medvetet ogrundade, 
vilka inkommit under det senaste året.

Or. en

Ändringsförslag 432
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det kräver en bedömning av användarens avsikt, vilket kan leda till olika tolkningar.

Ändringsförslag 433
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo
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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, 
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.

4. Leverantörerna av 
förmedlingstjänster ska i sina allmänna 
villkor på ett tydligt och detaljerat sätt ange 
sin policy för sådant missbruk som avses i 
punkterna 1 och 2, 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 och de 
omständigheter under vilka de kommer att 
avsluta sina tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 434
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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, 
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.

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, 
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 och 
de omständigheter under vilka de kommer 
att avsluta sina tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 435
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Robert Roos, Jessica Stegrud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om mottagarens konto tillfälligt 
stängs av och onlineplattformen är en 
mycket stor onlineplattform underrättas 
den yttrandefrihetansvarige omedelbart 
om avstängningen.

Or. en

Ändringsförslag 436
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform 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 
brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater (en 
eller flera) om denna misstanke och 
tillhandahålla all relevant information som 
finns tillgänglig.

1. Om en onlineplattform 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 
brottsbekämpande eller rättsliga 
myndigheterna i berörda medlemsstater (en 
eller flera), eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i den medlemsstat där den 
är etablerad eller har sin rättsliga 
företrädare, eller Europol, om denna 
misstanke och tillhandahålla all relevant 
information som finns tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 437
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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.

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

Or. en

Ändringsförslag 438
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 439
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22 Näringsidkares spårbarhet 22 Näringsidkares och 
onlineannonsörers spårbarhet

Or. en

Ändringsförslag 440



PE695.033v01-00 90/169 AM\1234906SV.docx

SV

Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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. En leverantör av 
förmedlingstjänster ska säkerställa att 
denne har erhållit följande information 
från en näringsidkare innan den börjar 
använda dess tjänster:

Or. en

Motivering

Tillämpningen av skyldigheten när det gäller näringsidkares spårbarhet i förslaget enligt 
rättsakten om digitala tjänster till onlinemarknadsplatser skulle vara en ofullständig lösning 
eftersom dess omfattning är alldeles för snäv. Den bör tillämpas på alla förmedlingstjänster. 
Tillhandahållandet av olagligt digitalt innehåll är oundvikligen beroende av tjänster från 
andra förmedlare för infrastruktur och stöd. Därför bör alla sådana förmedlare omfattas av 
denna skyldighet.

Ändringsförslag 441
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 

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 
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onlineplattformen. innan näringsidkarna 
använder dess tjänster, har erhållit följande 
information:

onlineplattformen, innan näringsidkarna 
använder dess tjänster, när det gäller 
näringsidkare i tredjeländer, har 
kontrollerat att dessa har en europeisk 
filial eller företrädare och har erhållit 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 442
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med yrkesmässiga 
näringsidkare på plattformen 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 från näringsidkaren:

Or. en

Ändringsförslag 443
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 

1. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
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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:

distansavtal med näringsidkare, oavsett om 
det är mellan företag och konsument eller 
mellan två jämlika parter 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:

Or. en

Motivering

Relevant handel som bedrivs inom onlineplattformar kan antingen vara mellan företag och 
konsument (B2C), det vill säga från näringsidkare till konsumenter eller mellan en säljare 
och en konsument som är jämlika parter (P2P), i samarbets- eller delningsekonomin (eBay, 
Airbnb, Blablacar osv.). Detta ändringsförslag förstärker principen om att ha kännedom om 
sina företagskunder för marknadsplatser och utökning av användning till andra 
förmedlingstjänster (annonseringstjänster, webbvärdtjänster, 
domännamnsregistreringstjänster).

Ändringsförslag 444
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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. Om en onlineplattform gör det 
möjligt för konsumenter att ingå 
distansavtal med näringsidkare eller säljer 
onlineannonser 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:

Or. en
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Ändringsförslag 445
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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 
näringsidkarna använder deras tjänster, har 
erhållit följande information:

Or. en

Ändringsförslag 446
Martin Hojsík

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 
näringsidkarna använder deras tjänster, har 
erhållit, och kontrollerat innehållet i, 
följande information:

Or. en
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Motivering

För att undvika kryphål i lagstiftningen och att användare missuppfattar annonsers och 
produkters ursprung och syfte måste plattformen inte bara erhålla den information som krävs 
till leverantören, utan också kontrollera informationen. Inom informationen måste uppgifter 
som hör samman med produktsäkerhet, däribland produktmärkning och (i förekommande 
fall) registreringsnummer också erhållas och kontrolleras.

Ändringsförslag 447
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Det behövs skyddsåtgärder för tillfälliga näringsidkare som är fysiska personer.

Ändringsförslag 448
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 449
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det behövs skyddsåtgärder för tillfälliga näringsidkare som är fysiska personer.

Ändringsförslag 450
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

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 unionsregler som 
förtecknas i artikel 4.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020, namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress för den 
ekonomiska aktören, som är etablerad i 
unionen och som avses i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 eller varje annan relevant 
akt i unionslagstiftningen.

_________________
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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).

Or. en

Ändringsförslag 451
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 452
Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Produktsäkerhetsinformation 
såsom produktmärkning och 
registreringsnummer, i förekommande 
fall, för att minska de risker som specifika 
typer av produkter medför.

Or. en
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Ändringsförslag 453
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med hänvisning till artikel 5 är en 
plattform skyldig att kontrollera att 
följande krav uppfyller 
unionslagstiftningen och den nationella 
lagstiftningen:
1. Produkten bär den nödvändiga 
märkningen om att den uppfyller lagen.
2. Produkten åtföljs av erforderliga 
dokument, t.ex. EU-försäkran om 
överensstämmelse, och av 
bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare om så krävs enligt den 
tillämpliga lagstiftningen.
3. En angivelse av (a) namn, (b) 
registrerad handelsnamn eller varumärke 
och (c) den adress där näringsidkaren 
kan kontaktas avseende produkten. Om 
det inte är möjligt att uppfylla detta på 
grund av produktens fysiska egenskaper, 
på dess förpackning och/eller på den 
medföljande dokumentationen, sak 
produkten bära ett typ-, batch- eller 
serienummer eller annat element som 
möjliggör identifiering.

Or. en

Motivering

Eftersom många plattformar aldrig tar emot produkterna fysiskt bör dokumentationskraven 
läggas upp och kontrolleras digitalt, exempelvis av säljaren som lägger upp 
bilddokumentation och en försäkran om överensstämmelse via ett elektroniskt system.

Ändringsförslag 454
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Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Leverantören av 
förmedlingstjänster ska, vid mottagandet 
av denna information, vidta effektiva 
åtgärder som skäligen skulle 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 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor. Leverantören av 
förmedlingstjänster bör kräva att 
näringsidkare skyndsamt informerar 
denne om ändringar av den information 
som avses i punkt a, d och e och 
regelbundet upprepa denna 
verifieringsprocess minst en gång per år. 
Leverantören av förmedlingstjänster bör 
säkerställa att alla näringsidkare mot 
vilka den åtgärd som föreskrivs i artikel 
20.1 tillämpas inte har rätt att använda 
tjänsten, inbegripet under ett annat namn.

Or. en

Ändringsförslag 455
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

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

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, vidta 
effektiva åtgärder som skäligen skulle 
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 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor. Leverantören av 
förmedlingstjänster bör kräva att 
näringsidkare skyndsamt informerar 
denne om ändringar av den information 
som avses i punkt a, d och e och 
regelbundet upprepa denna 
verifieringsprocess.

Or. en

Ändringsförslag 456
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, göra 
rimliga ansträngningar för att bedöma om 
den information som avses i punkt 1 a, d 
och e är tillförlitlig, genom att använda fritt 
tillgängliga officiella onlinedatabaser eller 
onlinegränssnitt som tillhandahålls av en 
medlemsstat eller av unionen, eller genom 
att begära att näringsidkaren tillhandahåller 
styrkande handlingar från tillförlitliga 
källor. Onlinemarknadsplatser bör utföra 
regelbundna kontroller av näringsidkares 
konton och de produkter och tjänster som 
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de underlättar förmedling av för att 
uppfylla artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 457
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I vissa fall är det inte medlemsstaterna, utan administratörer som har auktoriserats i en 
medlemsstat eller i EU, och därför bör tillämpningsområdet inte begränsas till 
medlemsstaterna eller unionens myndigheter.

Ändringsförslag 458
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Onlineplattformen ska, vid 
mottagandet av denna information, göra 

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

det som krävs enligt denna förordning för 
att bedöma om den information som avses i 
punkt 1 a, d och e är tillförlitlig, genom att 
använda fritt tillgängliga officiella 
onlinedatabaser eller onlinegränssnitt som 
tillhandahålls av en medlemsstat eller av 
unionen, eller genom att begära att 
näringsidkaren tillhandahåller styrkande 
handlingar från tillförlitliga källor.

Or. en

Ändringsförslag 459
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 460
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE695.033v01-00 102/169 AM\1234906SV.docx

SV

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

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

Or. en

Motivering

Introducerar proportionalitet.

Ändringsförslag 461
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Plattformar genomför 
regelbundna och aktsamma kontroller av 
näringsidkares legitimitet och den 
information som dessa tillhandahåller så 
snart de tar emot den. Onlineplattformen 
ska
a) förhindra att produkter och 
produktkategorier som inte uppfyller 
kraven erbjuds online, närmare bestämt 
genom att kontrollera i officiella 
onlinedatabaser i överensstämmelse med 
rekommendationen från det europeiska 
produktsäkerhetslöftet,
b) förhindra att förfalskade produkter 
erbjuds online,
c) vid behov samarbeta i efterhand när det 
gäller farliga produkter som redan har 
sålts, närmare bestämt med behöriga 
myndigheter, och vidta åtgärder för att 
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varna konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 462
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en onlineplattform får 
indikationer, genom ändamålsenliga 
åtgärder som skäligen skulle vidtas av en 
aktsam aktör enligt punkt 2 eller genom 
medlemsstaternas 
konsumentskyddsmyndigheter, på att 
någon del av den information enligt punkt 
1 som erhållits från den berörda 
näringsidkaren är oriktig, föråldrad 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.

Or. en

Ändringsförslag 463
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en onlineplattform får 
indikationer på att någon del av den 
information enligt punkt 1 som erhållits 
från den berörda näringsidkaren är oriktig 

3. Om en leverantör av 
förmedlingstjänster får indikationer på att 
någon del av den information enligt punkt 
1 som erhållits från den berörda 
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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.

näringsidkaren är oriktig, föråldrad eller 
ofullständig ska den leverantören 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.

Or. en

Ändringsförslag 464
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. 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.

Or. en

Ändringsförslag 465
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag 466
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att skapa juridisk tydlighet.

Ändringsförslag 467
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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 

4. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska lagra den 
information som erhållits i enlighet med 
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hela löptiden för dess avtalsförhållande 
med den berörda näringsidkaren. Den ska 
sedan radera informationen.

punkterna 1 och 2 på ett säkert sätt under 
hela löptiden för sitt avtalsförhållande med 
den berörda näringsidkaren. Den ska sedan 
radera informationen.

Or. en

Ändringsförslag 468
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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

Or. en

Ändringsförslag 469
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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 
förmedlingstjänster endast röja 
informationen till tredje part när detta 
krävs i enlighet med den tillämpliga 
lagstiftningen, inbegripet de förelägganden 
som avses i artikel 9 och eventuella andra 
förelägganden som utfärdats av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
eller kommissionen för utövandet av deras 
uppgifter inom ramen för denna 
förordning, och när de berörda parterna 
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behöver komma åt information för det 
legitima syftet att utreda intrång och 
tillvarata sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 470
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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.

Or. en

Ändringsförslag 471
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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 
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begripligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 472
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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

Or. en

Ändringsförslag 473
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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 
produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionsrätt.

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

Or. en

Ändringsförslag 474
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Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

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 
produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionsrätt.

7. Leverantören av 
förmedlingstjänster ska utforma och 
organisera sitt onlinegränssnitt på ett 
sådant sätt att näringsidkarna har möjlighet 
att uppfylla sina skyldigheter när det gäller 
för förhandsinformation och 
produktsäkerhetsinformation i enlighet 
med tillämplig unionsrätt.

Or. en

Ändringsförslag 475
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Bart Groothuis, Martin Hojsík

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Onlinegränssnittet ska göra det 
möjligt för näringsidkare att 
tillhandahålla information som gör det 
möjligt att entydigt identifiera produkten 
eller tjänsten och, i förekommande fall, 
informationen om märkning, inbegripet 
CE-märkning, som är obligatorisk enligt 
gällande lagstiftning om produktsäkerhet 
och produktöverensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 476
Robert Roos

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

7a. Onlineplattformarna ska se till att 
näringsidkare godkänns snabbt, förutsatt 
att de tillhandahållit den nödvändiga 
informationen på rätt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 477
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Nicola Danti, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Ytterligare bestämmelser för 

onlinemarknadsplatser när det gäller 
olagliga erbjudanden

1. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska vidta 
tillfredsställande åtgärder för att 
förhindra att näringsidkare som använder 
dess tjänster sprider erbjudanden om en 
produkt eller tjänst som inte uppfyller 
unionsrätten.
2. Om leverantören av 
onlinemarknadsplatsen erhåller en 
indikation, inklusive de element som 
anges i artikel 14.2 a och b, och enligt 
vilken en uppgift som avses i artikel 22 är 
felaktig, ska denna 
onlinemarknadsplatsleverantör begära att 
näringsidkaren lämnar bevis på 
uppgiftens riktighet eller korrigerar den, 
utan dröjsmål.
3. Innan näringsidkarens erbjudande görs 
tillgängligt på onlinemarknadsplatsen ska 
leverantören av onlinemarknadsplatsen, 
med hänsyn till den information som 
avses i artikel 22.8, verifiera om den 
produkt som näringsidkaren vill erbjuda 



AM\1234906SV.docx 111/169 PE695.033v01-00

SV

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 finns med på 
denna förteckning.
4. 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 förvärvat denna produkt 
eller beställt denna tjänst.
5. Leverantören av 
onlinemarknadsplatsen ska visa att 
yttersta ansträngningar har gjorts för att 
införa proportionella mekanismer för att 
förhindra att erbjudanden om produkter 
som tidigare har anmälts som 
förfalskningar i enlighet med artikel 14 
på nytt dyker upp på plattformen. Sådana 
mekanismer bör inte leda till allmän 
övervakning i överensstämmelse med 
artikel 7.
6. 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 tjänst. 
Den ska omedelbart informera 
näringsidkaren om sitt beslut.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av att antalet onlinemarknadsplatser har ökat och att ett betydande antal av de 
produkter som tillhandahålls europeiska konsumenter fortfarande inte uppfyller kraven eller 
är farliga bör ytterligare specifika bestämmelser för leverantörer av onlinemarknadsplatser 
införlivas i rättsakten om digitala tjänster. Dessa åtgärder bör inte leda till en allmän 
övervakning från leverantörens sida.
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Ändringsförslag 478
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

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.

Or. en

Ändringsförslag 479
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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.

Or. en
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Ändringsförslag 480
Robert Roos

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 
uppenbart olagligt, inlämning av 
anmälningar som är ogrundade och 
inlämning av klagomål som är ogrundade.

Or. en

Ändringsförslag 481
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Onlineplattformar ska tydligt 
uppge hur och i vilket syfte de samlar in 
uppgifter från användare av tjänsten och 
hur, till vem och i vilket syfte de sprider 
insamlade uppgifter vidare.

Or. en

Motivering

Introducerar transparens.

Ändringsförslag 482
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter för att fastställa mallar 
när det gäller formen på, innehållet i och 
andra aspekter av rapporterna i enlighet 
med punkt 1.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att ange en 
uppsättning nyckeltal och fastställa mallar 
när det gäller formen på, innehållet i och 
andra aspekter av rapporterna i enlighet 
med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 483
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transparens vad gäller onlineannonsering Transparens vad gäller krav på 
onlineannonsering

Or. en

Ändringsförslag 484
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

Onlineplattformar som visar annonsering 
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 
i realtid, kan identifiera följande:

Or. en
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Ändringsförslag 485
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och i realtid, kan 
identifiera följande:

Onlineplattformar som visar annonsering 
på sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
tjänstemottagarna, för varje enskild annons 
som visas för varje enskild mottagare, på 
ett klart och entydigt sätt och alltid i 
realtid, kan identifiera följande:

Or. en

Ändringsförslag 486
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 utgör 
en annons och huruvida annonsen har 
optimerats genom en algoritm, inbegripet 
angivelse av alla proxyvariabler som 
använts för att optimera en annons.

Or. en

Ändringsförslag 487
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att den information som visas utgör 
annonsering,

a) Att den information som visas eller 
delar av den utgör en onlineannons.

Or. en

Ändringsförslag 488
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.

b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonsen visas och 
huruvida annonsen valdes ut med hjälp 
av ett automatiserat system och i så fall 
identiteten på den eller de fysiska eller 
juridiska personer som är ansvariga för 
systemet eller systemen.

Or. en

Ändringsförslag 489
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.

b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonsen visas och den 
fysiska eller juridiska person som 
finansierar annonsen.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den fysiska eller juridiska person 
för vars räkning annonseringen visades.

b) Den privata eller yrkesmässiga 
statusen för den person för vars räkning 
annonsen visas.

Or. en

Ändringsförslag 491
Eva Kaili

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) Meningsfull information om de 
parametrar som använts för att fastställa 
vilka mottagare som annonsen ska visas 
för med samma detaljnivå som 
specificerats av annonsören, inbegripet 
optimeringsmålen för leveransen av 
annonsen enligt vad som specificerats av 
annonsören eller tillämpas av 
onlineplattformen.

Or. en

Ändringsförslag 492
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Meningsfull information om de 
huvudparametrar som använts för att 

c) Meningsfull information om alla 
parametrar som använts för att fastställa 
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fastställa vilka mottagare som 
annonseringen ska visas för.

vilka mottagare som annonsen ska visas 
för och rikta in sig på dem, inklusive 
kategorin personuppgifter och deras källa 
som läggs upp på onlineplattformen och 
den rättsliga grunden för att lägga upp 
dessa personuppgifter enligt förordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 493
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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) Meningsfull information om de 
parametrar som använts för att fastställa 
vilka mottagare som annonseringen ska 
visas för och hur dessa parametrar kan 
ändras.

Or. en

Motivering

Förbättrar användarnas kontroll

Ändringsförslag 494
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 parametrar som 
använts för att fastställa vilka mottagare 
som annonseringen ska visas för.
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Or. en

Ändringsförslag 495
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Meningsfull information om 
eventuella algoritmer för att optimera 
annonsen, inklusive meningsfulla 
förklaringar av optimeringens mål, 
fullmaktsattribut som används för dess 
optimering samt en meningsfull 
förklaring av skälen till att 
onlineplattformen optimeras och visar 
annonsen för denna mottagare för att 
uppnå sitt optimeringsmål.

Or. en

Ändringsförslag 496
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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, identiteten på den fysiska eller 
juridiska person som ansvarar för 
systemet.

Or. en

Motivering

Det mesta av all onlineannonsering hanteras automatiskt.
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Ändringsförslag 497
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Mottagare av tjänsten ska ha 
tillgång till profileringsuppgifter som 
onlineplattformar har om dem. Dessa 
uppgifter bör göras tillgängliga för 
mottagare av tjänsten i ett begripligt 
format och bör även inkludera slutsatser 
som har dragits om denna mottagare, i 
enlighet med förordning (EU) 2016/679. 
Mottagare av tjänsten ska också kunna 
korrigera och radera sin profil, inbegripet 
information som plattformen hämtar om 
dem. Sådana profiler får inte användas 
för annonsering.

Or. en

Ändringsförslag 498
Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Petras Auštrevičius, Urmas 
Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar som visar annonser på 
sina onlinegränssnitt ska säkerställa att 
annonsörerna kan göra följande:
a) Begära information där annonsen har 
varit placerad.
b) Begära information om vilken 
mellanhand som har behandlat deras 
uppgifter.
 c) Ange vilka specifika webbplatser som 
deras annonser inte får placeras på. Om 
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denna bestämmelse inte uppfylls bör 
annonsörerna ha möjlighet till rättslig 
prövning.

Or. en

Ändringsförslag 499
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av förmedlingstjänster ska 
informera den fysiska eller juridiska 
person för vars räkning annonseringen 
visades var annonseringen har visats. De 
ska också på begäran informera de 
offentliga myndigheterna, icke-statliga 
organisationer och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 500
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller krav som föreskrivs i led b 
och c måste leverantörer av 
onlineannonsering säkerställa 
överföringen av information som de 
innehar till tjänstens mottagare.

Or. en

Ändringsförslag 501
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Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteenderelaterad och personanpassad 
annonsering bör inte tillåtas gentemot 
barn under 18.

Or. en

Ändringsförslag 502
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar ska gynna annonsering 
som inte kräver någon spårning av 
användarnas interaktion med innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 503
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar ska erbjuda möjlighet 
att enkelt välja bort personanpassad 
spårning.

Or. en
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Motivering

I rapporten från Europeiska datatillsynsmannen om rättsakten om digitala tjänster 
rekommenderas att ytterligare åtgärder läggs till för att öka skyddet när det gäller 
onlineannonsering, inklusive en utfasning som leder till ett förbud mot riktad annonsering, 
begränsningar i förhållande till de kategorier uppgifter som kan behandlas i riktningssyfte 
och de kategorier uppgifter som kan lämnas ut till annonsörer eller tredje parter för att 
möjliggöra eller underlätta riktad annonsering.

Ändringsförslag 504
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineplattformar ska erbjuda 
möjligheten att välja användning av 
beteendedata och politisk annonsering.

Or. en

Ändringsförslag 505
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Begränsningar av riktade annonser

Distribution av annonser på grundval av 
riktade mottagare av tjänsten på grundval 
av deras beteendedata eller med hjälp av 
profileringsteknik ska vara förbjuden. 
Personliga annonser kan vara baserade 
på enbart det innehåll som mottagaren ser 
på onlineplattformen, med rätt 
information. Spårning av användaren 
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bakom plattformen själv, genom andra 
tjänster eller på det större nätet, ska vara 
förbjuden. Onlineplattformar ska inte 
tillåtas tillgripa en kombination av data 
över flera enheter eller platser som 
behandlats inom eller utanför 
plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 506
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss

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, eller om 
plattformens verksamhetsmodell och 
natur anses utgöra en systemrisk som 
bedömts i enlighet med den metod som 
fastställs i de delegerade akter som avses i 
punkt 3. Detta avsnitt ska inte tillämpas på 
onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG. Detta avsnitt ska heller inte 
tillämpas på företag som tidigare har 
uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag eller små eller medelstora 
företag i den mening som avses i bilagan 
till rekommendation 2003/361/EG under 
de närmaste tolv månaderna efter att de 
förlorat denna status i enlighet med 
artikel 4.2 i samma rekommendation.

Or. en
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Ändringsförslag 507
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, beräknat i 
enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3 eller 
med en årsomsättning som överstiger 50 
miljoner euro inom unionen1a.

_________________
1a Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar. Konsekvensbedömning. 
Bilagor. (SWD(2020)0348).

Or. en

Motivering

Mer än hälften av de företag/organisationer som deltar i de öppna samråd med allmänheten 
som är inkluderade i konsekvensbedömningen uppgav att de hade en omsättning på mer än 50 
miljoner euro per år.

Ändringsförslag 508
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 22,5 miljoner eller mer, 
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enlighet med den metod som fastställs i de 
delegerade akter som avses i punkt 3.

beräknat i enlighet med den metod som 
fastställs i de delegerade akter som avses i 
punkt 3.

Or. en

Motivering

Tröskeln på ett genomsnittligt antal användare per månad på 45 miljoner är ganska hög. 
Bara mycket få företag skulle omfattas av dessa kriterier. Viktiga plattformar som Alibaba 
eller Airbnb, med miljontals användare och betydande risker för personer, omfattas kanske 
inte av definitionen av mycket stora plattformar. Vi föreslår 22,5 miljoner för att inkludera 
flera stora aktörer.

Ändringsförslag 509
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 69 för att 
korrigera det genomsnittliga antalet 
tjänstemottagare per månad i unionen 
enligt punkt 1, om unionens befolkning 
ökar eller minskar med minst 5 % jämfört 
med dess befolkning 2020, eller, efter 
korrigering genom en delegerad akt, av 
dess befolkning det år då den senaste 
delegerade akten antogs. I sådana fall ska 
den justera antalet så att det motsvarar 
10 % av unionens befolkning det år då den 
antar den delegerade akten, avrundat uppåt 
eller nedåt så att siffran kan uttryckas i 
miljoner.

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 69 för att 
korrigera det genomsnittliga antalet 
tjänstemottagare per månad i unionen 
enligt punkt 1, om unionens befolkning 
ökar eller minskar med minst 5 % jämfört 
med dess befolkning 2020, eller, efter 
korrigering genom en delegerad akt, av 
dess befolkning det år då den senaste 
delegerade akten antogs. I sådana fall ska 
den justera antalet så att det motsvarar 5 % 
av unionens befolkning det år då den antar 
den delegerade akten, avrundat uppåt eller 
nedåt så att siffran kan uttryckas i miljoner.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag är det inte tydligt vad som händer om användarna av en 
onlineplattform av en viss storlek och användarbas överstiger 10 % av befolkningen på en 
eller flera nationella marknader, men inte uppnår tröskeln på 45 miljoner användare i EU. 
Trots att ett företag är en enormt stor aktör i en eller flera EU-medlemsstater kan 
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medlemsstaternas åtgärder försämras. Det kan få betydande konsekvenser för 
konsumentskyddet i de länder där plattformen ska anses vara en mycket stor plattform. 5 % 
motsvarar mer eller mindre 22,5 miljoner.

Ändringsförslag 510
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
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 eller 
huruvida plattformens 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 
verksamhetsmodell och storlek anses vara 
sådana att den utgör en systemrisk.

Or. en

Ändringsförslag 511
Henna Virkkunen, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tom 
Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De delegerade akter som avses i 
punkt 3 ska utgöra grunden för metoden 
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på grundval av följande kriterier:
a) onlineplattformens roll när det gäller 
att underlätta offentlig debatt,
b) de ekonomiska transaktionernas roll, 
natur och volym på onlineplattformen,
c) onlineplattformens roll när det gäller 
att sprida information, åsikter och idéer 
och att påverka hur tjänstemottagare får 
och förmedlar information online, och
d) allvarsgraden i och omfattningen av de 
samhällsrisker som plattformen medför 
samt förekomsten av olagligt innehåll på 
tjänsten historiskt sett.
Onlineplattformar som, oavsett det 
genomsnittliga antalet aktiva mottagare 
av deras tjänst per månad i unionen, 
medför en hög systemrisk på grundval av 
en bedömning enligt de kriterier som 
anges i denna punkt ska anses utgöra 
mycket stora onlineplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 512
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska minst var sjätte 
månad verifiera om det genomsnittliga 
antalet aktiva tjänstemottagare per månad i 
unionen hos de onlineplattformar som 
omfattas av dess jurisdiktion är lika med 
eller större än det antal som avses i punkt 
1. På grundval av denna verifiering ska den 
anta ett beslut för att utse 
onlineplattformen till en mycket stor 
onlineplattform för denna förordnings 
syften, eller besluta om att upphäva 
utseendet till mycket stor onlineplattform, 

4. Samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet ska minst var sjätte 
månad verifiera om det genomsnittliga 
antalet aktiva tjänstemottagare per månad i 
unionen hos de onlineplattformar som 
omfattas av dess jurisdiktion är lika med 
eller större än det antal som avses i punkt 
1, eller om plattformens 
verksamhetsmodell och natur utgör en 
systemrisk. På grundval av denna 
verifiering ska den anta ett beslut för att 
utse onlineplattformen till en mycket stor 
onlineplattform för denna förordnings 
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och utan dröjsmål meddela den berörda 
onlineplattformen och kommissionen detta.

syften, eller besluta om att upphäva 
utseendet till mycket stor onlineplattform, 
och utan dröjsmål meddela den berörda 
onlineplattformen och kommissionen detta.

Or. en

Ändringsförslag 513
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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.

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 
två månader efter detta offentliggörande.

Or. en

Motivering

Två månader för att stämma överens med artikel 38.3.

Ändringsförslag 514
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Mycket stora plattformar ska ge 
företagsanvändare och leverantörer av 
stödtjänster tillgång till och 
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interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster.

Or. en

Motivering

I linje med DMA 6.1 f med ett särskilt krav på interoperabilitet.

Ändringsförslag 515
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Grindvakter för mycket stora 
plattformar ska möjliggöra installation 
och effektiv användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager på annat sätt än genom 
den grindvaktens centrala 
plattformstjänster. Grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten.

Or. en

Motivering

I linje med DMA-förslaget.
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Ändringsförslag 516
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Mycket stora plattformar ska avstå 
från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster 
som ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av 
internetleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 517
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Mycket stora plattformar ska ge 
konsumenter och utvecklare i ekosystem 
för mobilapplikationer möjlighet att öka 
antalet applikationer som är tillgängliga 
och säkerställa nya funktioner över 
programvaruapplikationer och tjänster 
som ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem.

Or. en
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Motivering

I linje med DMA-förslaget. Grindvakter skulle kunna begränsa sin innovationskapacitet om 
de är skyldiga att säkerställa användningen av olika appar.

Ändringsförslag 518
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Villkor för mycket stora onlineplattformar
Villkoren för mycket stora 
onlineplattformar ska inte tillhandahålla 
nya villkor som definierar vilket innehåll 
som tillåts på deras mycket stora 
onlineplattform. Dessa gränser föreskrivs 
i den gällande unionslagstiftningen och 
nationella lagstiftningen. Villkoren för 
mycket stora onlineplattformar ska inte 
ha några negativa effekter på de 
grundläggande rättigheter som föreskrivs 
i EU-stadgan om grundläggande 
rättigheter, särskilt inte den 
grundläggande rätten till yttrandefrihet, i 
enlighet med gällande lagstiftning i 
medlemsstaterna och den gällande 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 519
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Rätten till ett konto
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1. Mycket stora onlineplattformar ska 
vara skyldiga att ge varje användare med 
legitima avsikter möjlighet att skapa ett 
konto. Användaren ska kunna verifiera 
sitt konto.
2. Mycket stora onlineplattformar ska 
endast kunna radera ett konto om 
användaren använder det för olaglig 
verksamhet, såsom övergrepp, bedrägerier 
eller terroristpropaganda.

Or. en

Ändringsförslag 520
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b
Likabehandling av lagligt innehåll

Algoritmerna för mycket stora 
onlineplattformar ska inte bedöma den 
integrerade karaktären hos det innehålls 
som sprids genom deras plattform. Mycket 
stora onlineplattformar har vidare inte 
rätt att vidta korrigerande åtgärder 
avseende lagligt innehåll, såsom att 
stoppa reklamintäkter för visst innehåll, 
eller andra åtgärder, t.ex. att förbättra 
synligheten för tillförlitliga 
informationskällor.

Or. en

Ändringsförslag 521
Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 25b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25b
Innehållsmoderering

1. Endast olagligt innehåll kan raderas av 
leverantören själv på mycket stora 
onlineplattformar.
2. Användaren kan spärra och radera 
innehåll på den del av plattformen som 
han eller hon kontrollerar, till exempel 
när det gäller kommentarer på hans eller 
hennes inlägg.

Or. en

Ändringsförslag 522
Jessica Stegrud, Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 25c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25c
Skuggblockering

Skuggblockering, som innebär att 
användaren fortfarande kan använda och 
göra inlägg på en mycket stor 
onlineplattform men att spridningen är 
avsevärt begränsad, ska vara förbjuden.

Or. en

Ändringsförslag 523
Jessica Stegrud, Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 25d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25d
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Algoritmer och politiska åsikter
Den algoritm som tillämpas på mycket 
stora onlineplattformar för att välja vilket 
innehåll som ska visas får aldrig gynna 
eller missgynna vissa politiska åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 524
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömning Konsekvensbedömning på förhand på 
området mänskliga rättigheter

Or. en

Ändringsförslag 525
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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 fördelas per medlemsstat där tjänster 
erbjuds och i unionen som helhet. 
Riskbedömningen ska vara specifik för 
deras tjänster och ska omfatta följande 
systemrisker:
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Or. en

Ändringsförslag 526
Eva Kaili

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 samt aktiviteter, inklusive 
metoder som drivs av verksamhetsmodell 
och beslut om teknisk design, i unionen. 
Riskbedömningen ska vara specifik för 
deras tjänster och ska omfatta följande 
systemrisker:

Or. en

Ändringsförslag 527
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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. 
Konsekvensbedömningen på förhand på 
området mänskliga rättigheter ska vara 
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specifik för deras tjänster och ska omfatta 
följande systemrisker:

Or. en

Ändringsförslag 528
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López

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 vara specifik för deras tjänster och 
verksamhet och ska omfatta följande 
systemrisker:

Or. en

Motivering

Riskbedömningen bör ta itu med negativa effekter på grundläggande rättigheter orsakade av 
en verksamhet som utförs av mycket stora onlineplattformar, inte bara de tjänster de 
erbjuder.

Ändringsförslag 529
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Spridningen av olagligt innehåll utgår



PE695.033v01-00 138/169 AM\1234906SV.docx

SV

via deras tjänster.

Or. en

Motivering

Spridning av olagligt innehåll är alltid en risk.

Ändringsförslag 530
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Spridningen av olagligt innehåll via 
deras tjänster.

a) Spridningen av olagligt innehåll via 
deras tjänster. De mycket stora 
onlineplattformarna ska göra en 
distinktion mellan påstått, uppenbart 
olagligt innehåll och bevisat olagligt 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 531
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, fria 
medier och mediernas mångfald, förbud 
mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan, samt eventuella 
mänskliga rättigheter och friheter som 
ingår i stadgan som kan påverkas negativt 
av dessa system ny eller i framtiden.
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Or. en

Ändringsförslag 532
Robert Roos, Jessica Stegrud

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 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, med särskild 
hänsyn till yttrandefriheten.

Or. en

Ändringsförslag 533
Eva Kaili

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 med 
avseende på rätten till respekt för 
privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet 
och informationsfrihet, förbud mot 
diskriminering samt barnets rättigheter och 
konsumentskydd, i enlighet med artiklarna 
7, 11, 21, 24 respektive 28 i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 534
Adam Jarubas, Jerzy Buzek
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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 med avseende på 
respekt för privatlivet och familjelivet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet, fria 
medier och mediernas mångfald, förbud 
mot diskriminering samt barnets 
rättigheter, i enlighet med artiklarna 7, 11, 
21 respektive 24 i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 535
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Carlo Calenda, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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, däribland 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.

Or. en

Ändringsförslag 536
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Negativa effekter på utövandet av 
grundläggande rättigheter, särskilt med 
avseende på respekt för privatlivet och 
familjelivet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet, förbud mot 
diskriminering, diskriminerande 
algoritmer samt barnets rättigheter, i 
enlighet med stadgan.

Or. en

Motivering

Säkerställer rättslig klarhet

Ändringsförslag 537
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Funktionsfel eller avsiktlig 
manipulering av deras tjänster, däribland 
genom icke-autentisk användning eller 
automatiserad exploatering av tjänsten, 
med en faktisk eller förutsebar negativ 
inverkan på grundläggande rättigheter. 

Or. en

Motivering

Säkerställer förutsebarhet och relevanta resultat

Ändringsförslag 538
Marisa Matias
för The Left-gruppen
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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) Faktisk eller förutsebar systematisk 
negativ inverkan på skyddet av folkhälsan, 
minderåriga eller det offentliga samtalet, 
eller faktisk eller förutsebar inverkan på 
valprocesser och allmän säkerhet, 
inbegripet men inte begränsat till risken 
för avsiktlig manipulering av deras 
tjänster genom icke-autentisk användning 
eller automatiserad exploatering av 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 539
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Carlo 
Calenda, Adriana Maldonado López

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) Faktisk eller förutsebar systematisk 
negativ inverkan på skyddet av folkhälsan, 
minderåriga eller det offentliga samtalet, 
eller faktisk eller förutsebar inverkan på 
valprocesser och allmän säkerhet, särskilt i 
förhållande till risken för avsiktlig 
manipulering av deras tjänster, inbegripet 
genom icke-autentisk användning eller 
automatiserad exploatering av tjänsten.

Or. en

Motivering

Mycket stora onlineplattformars tjänster kan utgöra systemrisker för ”skyddet av folkhälsan, 
minderåriga eller det offentliga samtalet, eller faktisk eller förutsebar inverkan på 
valprocesser och allmän säkerhet”, oberoende av om de är manipulerade eller ej.
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Ändringsförslag 540
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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, däribland genom icke-autentisk 
användning, så kallad deep fake, 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.

Or. en

Ändringsförslag 541
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Beredskap att delta i de 
krisprotokoll som avses i artikel 37.

Or. en

Motivering

Nödvändig ändring för konsekvensen med artikel 37.

Ändringsförslag 542
Eva Kaili

Förslag till förordning
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Artikel 26 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Spridningen av desinformation via 
deras tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 543
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När riskbedömningarna görs ska de 
mycket stora onlineplattformarna i 
synnerhet beakta effekterna av deras 
system för innehållsmoderering, 
rekommendationssystem och system för 
urval och visning av annonsering.

Or. en

Motivering

Hanterar de befintliga frågorna

Ändringsförslag 544
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 545
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 546
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 547
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en hög nivå av 
offentlig kontroll och transparens bör 
dessa årliga riskbedömningar göras på ett 
så transparent sätt som möjligt, med hjälp 
av data med öppen åtkomst. Resultatet av 
riskbedömningen och stöddokument ska 
kommuniceras till nämnden och 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet. En sammanfattande 
version av riskbedömningen ska göras 
tillgänglig för allmänheten i ett 
lättåtkomligt format.

Or. en

Motivering

Säkerställer öppenhet

Ändringsförslag 548
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Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Riskbedömningarna måste 
utformas tillsammans med företrädare för 
tjänstemottagarna, företrädare för 
grupper som potentiellt påverkas av deras 
tjänster, oberoende experter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 549
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En sammanfattande eller 
redigerad version av dessa obligatoriska 
konsekvensbedömningar på förhand på 
området för mänskliga rättigheter bör 
göras tillgängliga och åtkomliga för 
allmänheten. All information måste 
kommuniceras till samordnarna för 
digitala tjänster och de nationella 
myndigheterna med relevant expertis. 
Sammanfattningen ska göras lika 
tillgänglig för alla organisationer eller en 
sammanslutning utan vinstsyfte som har 
inrättats på lämpligt sätt i enlighet med 
lagstiftningen i en medlemsstat, har 
stadgeenliga mål som är av allmänt 
intresse och är verksamma inom området 
skydd av konsumenträttigheter eller 
grundläggande rättigheter och friheter 
när det gäller skyddet av deras 
personuppgifter, yttrande- och 
åsiktsfrihet, tillgång till information, 
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konsumentskydd, rätt till lika behandling 
och förbud mot diskriminering, när det 
gäller oberoende revisioner i enlighet med 
artikel 28 i denna förordning. De ska 
undersökas av den oberoende enheten för 
verkställande och övervakning inom 
kommissionen och förteckningen över 
undersökta enheter bör administreras och 
göras tillgänglig för allmänheten av 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 550
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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 får införa rimliga, 
proportionella och effektiva åtgärder för 
att avbryta, förhindra och begränsa de 
specifika systemrisker som fastställs i 
enlighet med artikel 26 utan att i 
oproportionellt hög grad påverka 
grundläggande rättigheter. Sådana 
åtgärder får, i tillämpliga fall, innefatta

Or. en

Motivering

Säkerställer tydlighet och skyddsåtgärder

Ändringsförslag 551
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen
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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 
riskbegränsningsåtgärder för att förhindra 
och begränsa de specifika systemrisker 
som fastställs i enlighet med artikel 26. 
Sådana åtgärder får, i tillämpliga fall, 
innefatta

Or. en

Ändringsförslag 552
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 avbryta, förhindra och begränsa de 
specifika systemrisker som fastställs i 
enlighet med artikel 26. Sådana åtgärder 
får, i tillämpliga fall, innefatta

Or. en

Motivering

Mycket stora onlineplattformar ska inte bara begränsa, utan också avbryta och förhindra 
negativa konsekvenser på de mänskliga rättigheterna, i linje med FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 553
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anpassning av 
innehållsmodereringen eller 
rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters funktioner 
eller funktionssätt, eller deras allmänna 
villkor,

a) anpassning av 
innehållsmodereringen eller 
rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters funktioner 
eller funktionssätt, eller deras allmänna 
villkor, inbegripet men inte begränsat till 
en progressivt ändrad utformning av 
deras algoritmer för 
innehållsrekommendationer för att 
minska och begränsa de risker som 
identifieras enligt artikel 26.1 c för att 
lägga mindre tonvikt vid att behålla 
uppmärksamheten och mer tonvikt vid att 
skydda grundläggande mänskliga 
rättigheter och säkerställa adekvat 
märkning och notifiering till användare 
som har lagligt men skadligt innehåll på 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 554
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) anpassning av 
innehållsmodereringen eller 
rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters funktioner 
eller funktionssätt, eller deras allmänna 
villkor,

a) anpassning av 
innehållsmodereringen eller 
rekommendationssystemen, deras 
beslutsprocesser, deras tjänsters och 
aktiviteters funktioner eller funktionssätt, 
eller deras allmänna villkor,

Or. en

Motivering

Riskbedömningen bör ta itu med negativa effekter på grundläggande rättigheter orsakade av 
en verksamhet som utförs av mycket stora onlineplattformar, inte bara de tjänster de 
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erbjuder.

Ändringsförslag 555
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) anpassning av principer och 
metoder för innehållsmoderering så att de 
inte involverar övervakning eller 
profilering av enskilda personers 
beteende, om inte onlineplattformarna på 
grundval av obligatoriska 
konsekvensbedömningar på förhand på 
området mänskliga rättigheter att sådana 
åtgärder är strikt nödvändiga för att 
minska de kategorier systemrisker som 
identifieras i artikel 26 och i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG.

Or. en

Ändringsförslag 556
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Säkerställer rätt medel för att tillämpa reglerna.
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Ändringsförslag 557
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stärkande av interna processer eller 
intern tillsyn över deras verksamhet, i 
synnerhet vad gäller upptäckt av 
systemrisker,

c) stärkande av interna processer eller 
intern tillsyn över deras verksamhet, i 
synnerhet vad gäller genomförande av 
obligatoriska konsekvensbedömningar på 
förhand på området mänskliga 
rättigheter, inklusive men inte begränsat 
till säkerställande att de dataset som 
ligger till grund för upptäckten av risker 
gör det på alla relevanta språk som 
tjänsten fungerar på och på ett sätt som 
främjar mångfald och inkludering och 
inte bryter mot grundläggande rättigheter 
till frihet från diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 558
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Or. en

Ändringsförslag 559
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Riktade åtgärder för att minska 
miljörisker och främja hållbarhet genom 
sina tjänster och etablera kriterier för 
energisjälvförsörjande digitala tjänster.

Or. en

Motivering

säkerställande att lagstiftningsakten är anpassad efter de dubbla målen för 
omställningspolitiken.

Ändringsförslag 560
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Ändringen behövs av omsorg om konsekvensen.

Ändringsförslag 561
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 562
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsande åtgärderna måste 
utformas tillsammans med företrädare för 
tjänstemottagarna, företrädare för 
grupper som potentiellt påverkas av deras 
tjänster, oberoende experter och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 563
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nämnden ska i samarbete med 
kommissionen offentliggöra övergripande 
rapporter en gång om året, vilka ska 
omfatta följande:

2. Nämnden ska i samarbete med 
kommissionen offentliggöra övergripande 
rapporter en gång om året. Nämndens 
rapporter ska vara fördelade per 
medlemsstat där systemriskerna uppstår 
och i unionen som helhet. Rapporterna 
ska offentliggöras på alla de officiella 
språken i EU:s medlemsstater. 
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Rapporterna ska omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 564
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

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 avbryta, 
förhindra och begränsa de risker som 
identifieras.

Or. en

Ändringsförslag 565
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 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.

Or. en

Motivering

Säkerställer öppenhet

Ändringsförslag 566
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Marisa Matias
för The Left-gruppen

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. Nämnden 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 nämnden, i samarbete 
med en oberoende enhet för verkställande 
och övervakning på kommissionen 
anordna offentliga samråd.

Or. en

Ändringsförslag 567
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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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Or. en

Motivering

Säkerställer att rätt verktyg finns på plats

Ändringsförslag 568
Eva Kaili

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 ska 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.

Or. en

Ändringsförslag 569
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Möjligheten till en utfasning som 
leder till ett förbud mot riktad 
annonsering på grundval av 
genomgripande spårning ska också 
beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 570
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Begränsning av risker för 

yttrandefriheten, fria medier och 
mediernas mångfald

1. När specifika risker uppstår för 
utövandet av yttrandefrihet, fria medier 
och mediernas mångfald i enlighet med 
artikel 26.1 b ska mycket stora 
onlineplattformar säkerställa att 
utövandet av dessa grundläggande 
rättigheter alltid är tillräckligt och 
effektivt skyddat. 
2. När mycket stora onlineplattformar 
tillåter spridning av presspublikationer i 
den mening som avses i artikel 2.4 i 
direktiv (EU) 2019/790 av audiovisuella 
medietjänster i den mening som avses i 
artikel 1.1 a i direktiv 2010/13/EU 
(AVMS) eller andra redaktionella medier, 
som publiceras i enlighet med gällande 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning under en tidningsutgivares, 
audiovisuell eller annan 
medietjänstleverantörs redaktionella 
ansvar och kontroll, som kan hållas 
ansvarig enligt lagarna i en medlemsstat, 
ska plattformarna vara förbjudna att 
avlägsna, ta bort åtkomsten till, tillfälligt 
avbryta eller på annat sätt ingripa i sådant 
innehåll eller sådana tjänster eller 
tillfälligt ställa in eller avbryta 
tjänsteleverantörernas konton på 
grundval av detta innehålls påstådda 
oförenlighet med deras villkor. 
3. Mycket stora onlineplattformar ska 
säkerställa att deras innehållsmoderering, 
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beslutsprocesser, deras tjänsters 
egenskaper eller funktion, deras villkor 
och rekommendationssystem är objektiva, 
rättvisa och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 571
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Begränsning av risker för 

yttrandefriheten, fria medier och 
mediernas mångfald

1. När specifika risker uppstår för 
utövandet av yttrandefrihet, fria medier 
och mediernas mångfald i enlighet med 
artikel 26.1 b ska mycket stora 
onlineplattformar säkerställa att 
utövandet av dessa grundläggande 
rättigheter alltid är tillräckligt och 
effektivt skyddat.
2. Mycket stora onlineplattformar ska 
säkerställa att deras innehållsmoderering, 
beslutsprocesser, deras tjänsters 
egenskaper eller funktion, deras villkor 
och rekommendationssystem är objektiva, 
rättvisa och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 572
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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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 och de mindre 
plattformarna ska på egen bekostnad och 
minst en gång om året vara föremål för 
revision för att granska uppfyllandet av

Or. en

Ändringsförslag 573
Robert Roos

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 
revision för att granska uppfyllandet av 
följande skyldigheter, som fastställs i 
kapitel III:

Or. en

Ändringsförslag 574
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Or. en

Ändringsförslag 575
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Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Or. en

Motivering

Artikeln anpassas till titeln

Ändringsförslag 576
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de skyldigheter som fastställs i 
kapitel III, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de skyldigheter som fastställs i 
kapitel III, och

a) de skyldigheter som fastställs i 
kapitel III, och dessa bör inbegripa 
revision av de processer och förfaranden 
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som verkställs av mycket stora 
onlineplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 578
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) eventuella åtaganden som gjorts i 
enlighet med de uppförandekoder som 
avses i artiklarna 35 och 36 och de 
krisprotokoll som avses i artikel 37.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 579
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Revisioner ska genomföras av 
minst följande:
i. tydligheten, sammanhanget och det 
förutsebara verkställandet av tjänstens 
villkor med särskild hänsyn till de 
tillämpliga grundläggande rättigheterna, 
som föreskrivs i stadgan.
ii. fullständigheten, metoden och 
konsekvensen hos de skyldigheter att 
redovisa transparens som föreskrivs i 
artiklarna 13, 23, 24 och 30 samt 
respekten för högsta möjliga standarder 
för redovisning av transparens.
iii. noggrannheten, förutsebarheten och 
tydligheten i leverantörens uppföljning 
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för tjänstens mottagare och leverantörer 
av meddelanden om meddelanden om 
olagligt innehåll och brott mot 
tjänstevillkoren och noggrannheten i 
klassificeringen (olaglig eller brott mot 
villkoren) av avlägsnad information.
iv. interna och externa mekanismer för 
klagomålshantering.
v. interaktion med betrodda anmälare och 
oberoende bedömning av noggrannhet, 
responstider, effektivitet och huruvida det 
finns indikationer på missbruk.
vi. aktsamhet när det gäller verifiering av 
näringsidkares spårbarhet.
vii. effektivitet hos och efterlevnad av 
uppförandekoder.
viii. tillräckligheten hos uppgifter, vilket 
syftar till att minska framställningen av 
uppgifter generellt och trafiken, när det är 
möjligt, och att särskilt göra det inklusive 
minskning av tillhörande förbrukningen 
av el och resurser från datacentraler, på 
det sätt som avses i artikel 27.
iv. beredskap att delta i de krisprotokoll 
som avses i artikel 37.
Revisioner av de områden som nämns i 
punkterna i–vii kan kombineras om den 
organisation som utför revisionerna har 
ämnesspecifik expertis om det aktuella 
ämnet.

Or. en

Motivering

Introducerar tydlig rättslig vägledning.

Ändringsförslag 580
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av organisationer som

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av ideella organ, organisationer eller 
föreningar som har bildats på korrekt sätt 
i enlighet med lagen i en medlemsstat och 
som

Or. en

Ändringsförslag 581
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Revision enligt punkt 1 ska utföras 
av organisationer som

2. Revision enligt punkterna 1 och 1a 
ska utföras av organisationer som

Or. en

Motivering

Anpassning av hänvisningen.

Ändringsförslag 582
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a

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 för 
plattformen de föregående 12 månaderna.

Or. en
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Ändringsförslag 583
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) har styrkt objektivitet och yrkesetik, 
baserat i synnerhet på efterlevnad av 
uppförandekoder eller lämpliga 
standarder.

c) har styrkt objektivitet och yrkesetik 
och en transparent meritförteckning när 
det gäller efterlevnad av det folkrättsliga 
regelverket, baserat i synnerhet på 
efterlevnad av EU:s stadga för de 
grundläggande rättigheterna, FN:s 
vägledande principer och EU-
skugghandlingsplanen för genomförandet 
av FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 584
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) inte har reviderat samma mycket 
stora onlineplattform i mer än tre år i rad.

Or. en

Ändringsförslag 585
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) har en bevisad expertis och 
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meritförteckning inom 
utvärderingsprocesser för 
innehållsmoderering.

Or. en

Ändringsförslag 586
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De organisationer som utför 
revisionerna ska upprätta en 
revisionsrapport för varje revision. 
Rapporten ska vara skriftlig och innehålla 
åtminstone följande:

3. De organisationer som utför 
revisionerna ska upprätta en 
revisionsrapport för varje revision. 
Revisorerna ska vara betrodda 
organisationer inom det nya 
regelsystemet. De ska ha tillräcklig 
politisk expertis och erfarenhet av att 
genomföra revisioner och utveckla 
korrekta och tillförlitliga rapporter som 
tar upp nationella och regionala krav. 
Revisorerna ska vara oberoende av 
industrin och staten. Rapporten ska vara 
skriftlig och innehålla åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 587
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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 inte 
är negativt, rekommendationer om 
specifika åtgärder för att uppnå efterlevnad 
och riskbaserade tidslinjer för gottgörelse 
med fokus på att korrigera de problem 
som har potential att orsaka mest skada 
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för användare av tjänsten som prioriterad 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 588
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) I de fall då de organisationer som 
utför revisionerna inte har tillräcklig 
information för att göra ett uttalande på 
grund av att de frågor som granskas är 
nya, en relevant ansvarsfriskrivning.

Or. en

Ändringsförslag 589
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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 

4. Mycket stora onlineplattformar som 
får en revisionsrapport som innehåller 
bevis på 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 
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alternativa åtgärder som de har vidtagit för 
att åtgärda alla fall av bristande 
efterlevnad.

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.

Or. en

Ändringsförslag 590
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisionerna ska, omedelbart efter 
slutförandet, lämnas till samordnarna för 
digitala tjänster, Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter och 
kommissionen. 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.

Or. en

Motivering

Introducerar transparensbestämmelser

Ändringsförslag 591
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del 
Castillo Vera, Tom Berendsen, Pernille Weiss

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en


