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Ändringsförslag 592
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekommendationssystem Rekommendations- och anseendesystem

Or. en

Ändringsförslag 593
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 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Onlineplattformar som använder 
rekommendationssystem ska på ett synligt 
sätt visa sina mottagare att plattformen 
använder rekommendationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 594
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 29 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Onlineplattformarna ska 
säkerställa att det alternativ som är 
aktiverat som standard för 
tjänstemottagaren inte är baserat på 
profilering i den mening som avses i 
artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/679.
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Or. en

Motivering

För att skydda människors rätt till integritet i linje med principerna i förordning (EU) 
2016/679 ska rekommendationssystemen inte baseras på profilering som standard.

Ändringsförslag 595
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Mycket stora onlineplattformar som 
använder rekommendationssystem ska i 
sina allmänna villkor, på ett tydligt, 
tillgängligt och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, och de ska 
tillhandahålla möjligheter som 
tjänstemottagaren har att modifiera eller 
påverka dessa huvudparametrar som de kan 
ha gjort tillgängliga, inklusive minst ett 
alternativ som inte är baserat på profilering 
i den mening som avses i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679. Parametrarna 
ska inkludera åtminstone följande:
(a) De kriterier som används av 
rekommendationssystemen, bland annat 
modellfamilj, indata, prestandamått och 
hur modellen testades.
(b) Loggar för rekommenderat innehåll 
och kriterier som använts för sådana 
rekommendationer, inklusive deras 
samspel.
(c) Information till tjänstemottagarna om 
var innehållet kommer ifrån och en 
förklaring till varför det har 
rekommenderats i ett tydligt, 
lättillgängligt och koncist 
sammanfattande informationsformat.
(d) Möjlighet för tjänstemottagarna att se 
den profil eller de profiler som använts 
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för att kuratera användargenererat 
innehåll för tjänstemottagaren. 
Tjänstemottagarna bör på grundval av 
denna information kunna korrigera eller 
begära att profilerna raderas.

Or. en

Ändringsförslag 596
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformar ska säkerställa 
att deras tjänstemottagare inte är föremål 
för rekommendationssystem baserade på 
profilering, såvida inte tjänstemottagaren 
har gett sitt fria, specifika, informerade 
och otvetydiga samtycke. Mycket stora 
onlineplattformar som använder 
rekommendationssystem ska i sina 
allmänna villkor, på ett tydligt, tillgängligt 
och lättbegripligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används i 
rekommendationssystemen, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
1) modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de kan ha gjort 
tillgängliga, inklusive minst ett alternativ 
som inte är baserat på profilering i den 
mening som avses i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679 eller 2) se all information 
utan att den manipulerats.

Or. en

Ändringsförslag 597
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Proportionalitetsbestämmelse

Ändringsförslag 598
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 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformar som använder 
rekommendationssystem ska separat från 
den information som rör 
rekommendationssystemens roll och 
funktion, på ett för genomsnittsanvändare 
tydligt, koncist, tillgängligt och 
lättbegripligt sätt, ange de huvudparametrar 
som används i rekommendationssystemen, 
liksom erbjuda kontroller med tillgängliga 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
på ett användarvänligt sätt modifiera, 
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mening som avses i artikel 4.4 i 
förordning (EU) 2016/679.

anpassa eller påverka dessa parametrar 
som de kan ha gjort tillgängliga minst på 
grundval av grundläggande naturliga 
kriterier såsom tid, intresseområden etc.

Or. en

Motivering

Dessa skyldigheter bör riktas mot onlineplattformar, inte bara mycket stora 
onlineplattformar.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar starkt att det krävs att sådan information som 
rör rekommendationssystemets roll och funktion läggs fram separat, på ett sätt som bör vara 
lättillgängligt, tydligt för genomsnittsanvändare och koncist.

Ändringsförslag 599
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 600
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa parametrar ska alltid vara rättvisa 
och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 601
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, Karen Melchior

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De parametrar som avses i punkt 1 
ska åtminstone omfatta
(a) huruvida rekommendationssystemet är 
ett automatiserat system och, i så fall, 
identiteten för den fysiska eller juridiska 
person som ansvarar för 
rekommendationssystemet, om den skiljer 
sig från plattformsoperatören,
(b) tydlig information om de kriterier som 
rekommendationssystemet använder,
(c) relevansen och vikten för varje 
kriterium som leder till den 
rekommenderade informationen,
(e) vilka mål det relevanta systemet har 
optimerats för,
(d) i förekommande fall, en förklaring av 
den roll som tjänstemottagarnas beteende 
spelar för hur det berörda systemet 
producerar sina resultat.

Or. en

Ändringsförslag 602
Adam Jarubas, Jerzy Buzek
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De parametrar som används i 
rekommendationssystemet ska alltid vara 
rättvisa och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 603
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja och 
ändra sina preferenser för vart och ett av de 
rekommendationssystem som avgör den 
relativa rangordningen av den information 
som visas för dem.

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja och 
ändra sina preferenser för vart och ett av de 
rekommendationssystem som avgör den 
relativa rangordningen av den information 
som visas för dem, inbegripet varje 
tekniskt möjligt alternativ för att helt och 
hållet stänga av det algoritmiska urvalet 
inom rekommendationssystemet. Mycket 
stora onlineplattformar ska inrätta 
mekanismer för aktivt val för 
rekommendationssystem som standard 
som minsta skyddsåtgärder med avseende 
på inbyggt dataskydd och dataskydd som 
standard enligt vad som avses i artikel 25 i 
förordning (EU) nr 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 604
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja och 
ändra sina preferenser för vart och ett av de 
rekommendationssystem som avgör den 
relativa rangordningen av den information 
som visas för dem.

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig och användarvänlig funktion 
på sitt onlinegränssnitt som gör det möjligt 
för tjänstemottagarna att när som helt välja 
och ändra sina preferenser för vart och ett 
av de rekommendationssystem som avgör 
den relativa rangordningen av den 
information som visas för dem.

Or. en

Ändringsförslag 605
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska de mycket 
stora onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja och 
ändra sina preferenser för vart och ett av de 
rekommendationssystem som avgör den 
relativa rangordningen av den information 
som visas för dem.

2. Om flera alternativ finns 
tillgängliga enligt punkt 1 ska 
onlineplattformarna tillhandahålla en 
lättillgänglig funktion på sitt 
onlinegränssnitt som gör det möjligt för 
tjänstemottagarna att när som helt välja och 
ändra sina preferenser för vart och ett av de 
rekommendationssystem som avgör den 
relativa rangordningen av den information 
som visas för dem.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten till de föregående ändringarna.
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Ändringsförslag 606
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tjänstemottagare som beslutar sig 
för att delta i rekommendationssystemen 
ska kunna
(a) välja bort visst innehåll från sina 
rekommendationer,
(b) välja bort vissa källor till innehåll från 
sina rekommendationer,
(c) enkelt ångra sitt val att delta och inte 
längre vara en del av 
rekommendationssystemet,
(d) be om att profiler ska raderas,
(e) få tillgång till tjänsten även om de 
vägrar att använda 
innehållsrekommendationer, för att 
säkerställa att deltagandet är 
meningsfullt. Tjänstemottagare ska när 
som helst kunna göra detta på ett enkelt 
och fritt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 607
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast data som användaren 
tillhandahåller frivilligt och med tydligt 
samtycke kan användas i 
rekommendationssystemet. Möjligheten 
att vägra ge samtycke ska vara väl synlig 
och inte mer tidskrävande för mottagaren 
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att ge samtycke. Mycket stora 
onlineplattformars tillhandahållande av 
informationssamhällets tjänster ska inte 
vara beroende av samtycke till 
användarprofilering.

Or. en

Motivering

Säkerställande av korrekta skyddsmekanismer

Ändringsförslag 608
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mycket stora onlineplattformar 
ska erbjuda användarna att välja 
rekommendationssystem från 
tredjepartsleverantörer när sådana finns. 
Sådana tredje parter ska erbjudas åtkomst 
till samma operativsystems-, maskinvaru- 
eller programvarufunktioner som finns 
tillgängliga eller används i samband med 
att mycket stora onlineplattformar 
tillhandahåller sina egna 
rekommendationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 609
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Onlineplattformar som använder 
anseendesystem ska i sina allmänna 
villkor, på ett tydligt, tillgängligt och 
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lättförståeligt sätt, ange de 
huvudparametrar som används för att 
samla in, behandla och publicera 
information i form av omdömen.

Or. en

Ändringsförslag 610
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 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Onlineplattformar ska säkerställa 
att deras onlinegränssnitt är utformad så 
att den inte riskerar att vilseleda eller 
manipulera tjänstemottagarna.

Or. en

Motivering

Manipulativa metoder, såsom så kallade dark patterns, bör inte tillåtas.

Ändringsförslag 611
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Anseendesystemet ska även 
uppfylla följande kriterier:
(a) Ett omdöme måste baseras på en 
genuin erfarenhet från användarnas sida 
och innefatta det datum då det lämnades.
(b) Ett omdöme bör offentliggöras utan 
onödiga dröjsmål.
(c) Den ordning i vilken omdömena 
presenteras eller deras relativa synlighet 
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som standard får inte vara vilseledande.
(d) Om plattformen är medveten om att 
upphovsmannen till ett omdöme har 
erhållit någon form av förmån i utbyte 
mot att lämna ett omdöme med ett 
specifikt positivt eller negativt innehåll 
måste den säkerställa att inget sådant 
omdöme finns kvar i dess tjänst.
(e) Om ett omdöme avvisas eller avlägsnas 
ska upphovsmannen till detta informeras 
om skälen till detta utan orimligt 
dröjsmål.
(f) Om anseendesystemet visar omdömen 
endast under en fastställd tidsperiod ska 
denna periods varaktighet anges för 
plattformens användare. Denna period 
ska vara rimlig, men inte kortare än tolv 
månader.
(g) Plattformsoperatören måste 
tillhandahålla kostnadsfria mekanismer 
som gör det möjligt för 
plattformsanvändarna att anmäla 
eventuellt missbruk eller lämna in ett svar 
som ska publiceras tillsammans med detta 
omdöme utan orimligt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 612
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Mycket stora onlineplattformar får 
endast begränsa tillgången till en 
tredjeparts rekommendationssystem 
tillfälligt om missbruk från 
tredjepartsleverantörens sida kan påvisas 
eller om så motiveras genom ett 
omedelbart krav att ta itu med tekniska 
problem, som exempelvis en allvarlig 
sårbarhet när det gäller säkerheten.
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Or. en

Ändringsförslag 613
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Plattformen måste säkerställa att 
omdömena kan överföras till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem när 
avtalet mellan plattformen och 
användaren avslutas.
För öppenhetens skull ska information 
om processerna, de tekniska kraven, 
tidsramarna och avgifterna som gäller om 
en plattformsanvändare vill överföra 
omdömena till en annan 
plattformsoperatörs anseendesystem 
tillhandahållas på förhand.
Vid visning av omdömen som importerats 
från en annan plattform är den slutliga 
plattformsoperatören skyldig att, om 
möjligt, ange var dessa omdömen 
ursprungligen kommer ifrån.

Or. en

Ändringsförslag 614
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Tredje parter ska tillåtas 
tillhandahålla alternativa 
rekommendationssystem på mycket stora 
onlineplattformar.

Or. en
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Ändringsförslag 615Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie 
Loiseau, Morten Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars 
Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering

Ytterligare transparens vad gäller 
onlineannonsering och så kallade deep 
fakes

Or. en

Ändringsförslag 616
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mycket stora onlineplattformar som 
visar annonsering på sina onlinegränssnitt 
ska sammanställa och via gränssnitt för 
applikationsprogrammering offentliggöra 
en datakatalog som innehåller den 
information som avses i punkt 2, fram till 
ett år efter att annonseringen visades för 
sista gången på deras onlinegränssnitt. De 
ska säkerställa att datakatalogen inte 
innehåller några personuppgifter för de 
tjänstemottagare som annonseringen 
visades för eller kunde ha visats för.

1. Mycket stora onlineplattformar som 
visar annonsering på sina onlinegränssnitt 
ska sammanställa och via gränssnitt för 
applikationsprogrammering offentliggöra 
en datakatalog som innehåller den 
information som avses i punkt 2 för reklam 
som har setts av fler än 5 000 
tjänstemottagare, fram till ett år efter att 
annonseringen visades för sista gången på 
deras onlinegränssnitt. De ska säkerställa 
att datakatalogen inte innehåller några 
personuppgifter för de tjänstemottagare 
som annonseringen visades för eller kunde 
ha visats för.

Or. en

Ändringsförslag 617
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
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Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den fysiska eller juridiska person 
som betalade för annonseringen.

Or. en

Ändringsförslag 618
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 30 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Data om utgiftsbeloppet.

Or. en

Motivering

Information som är viktig för forskningen.

Ändringsförslag 619
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 30 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om en eller flera grupper av 
tjänstemottagare uttryckligen har 
uteslutits från annonseringens målgrupp.

Or. en
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Motivering

Uteslutningskriterier kan vara minst lika viktiga som inkluderingskriterier, i linje med 
Europeiska datatillsynsmannens rapport.

Ändringsförslag 620
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, 
Tom Berendsen, Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Det totala antalet tjänstemottagare 
som nåtts.

Or. en

Ändringsförslag 621
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om en eller flera grupper av 
tjänstemottagare uteslöts från 
annonseringens målgrupp.

Or. en

Ändringsförslag 622
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Dominique Riquet, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Martin Hojsík

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om mycket stora 
onlineplattformar säljer annonsering för 
visning på sina onlinegränssnitt ska det 
avtal som tecknas med köparen eller 
köparens företrädare inkludera en 
klausul som innebär att plattformen 
garanterar att inget innehåll i närheten av 
annonsen är oförenlig med plattformens 
allmänna villkor eller lagstiftningen i den 
medlemsstat där den tjänstemottagare för 
vilken annonsen kommer att visas har sin 
hemvist. Varje klausul som strider mot 
detta ska vara ogiltig.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att säkerställa att det innehåll till vilket mycket stora onlineplattformar 
kopplar annonsering är lagligt och överensstämmer med deras allmänna villkor.

Ändringsförslag 623
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Nämnden ska, tillsammans med 
betrodda anmälare och utvalda forskare, 
offentliggöra riktlinjer om hur 
reklambiblioteken bör organiseras.

Or. en

Ändringsförslag 624
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 30 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Mycket stora onlineplattformar 
som visar annonsering på sina 
onlinegränssnitt ska, på egen bekostnad 
och på begäran av annonsörerna, 
genomföra oberoende revisioner som 
utförs av organisationer som uppfyller 
kriterierna i artikel 28.2. Sådana 
revisioner ska grunda sig på rättvisa och 
proportionella villkor som plattformarna 
och annonsörerna kommer överens om, 
utföras med rimlig frekvens och omfatta 
följande:
(a) En kvantitativ och kvalitativ 
bedömning av fall där annonseringen har 
koppling till olagligt innehåll eller 
innehåll som är oförenligt med 
plattformens allmänna villkor.
(b) Övervakning av och upptäckt av 
bedräglig användning deras tjänster för 
att finansiera olaglig verksamhet.
(c) Bedömning av prestandan hos deras 
verktyg för varumärkessäkerhet. 
Revisionsrapporten ska innefatta ett 
uttalande om prestandan hos plattformens 
verktyg för varumärkessäkerhet.
I de fall då revisionsuttalandet inte är 
positivt ska det i rapporten lämnas 
operativa rekommendationer till 
plattformen om specifika åtgärder för att 
uppnå efterlevnad. Plattformarna ska på 
begäran ge annonsörerna tillgång till 
resultaten av revisionen.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att säkerställa att det innehåll till vilket mycket stora onlineplattformar 
kopplar annonsering är lagligt och överensstämmer med deras allmänna villkor.

Ändringsförslag 625
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
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Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Mycket stora onlineplattformar 
ska märka icke-autentiska videoklipp (så 
kallade deep fakes) som icke-autentiska 
på ett sätt som är väl synligt för 
internetanvändaren.

Or. en

Ändringsförslag 626
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 627
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
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Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. På motiverad begäran från 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
de mycket stora onlineplattformarna. inom 
en rimlig tidsperiod som anges i begäran, 
ge utvalda forskare, som uppfyller kraven i 
punkt 4 i denna artikel, information och 
åtkomst till data i syfte att underlätta och 
bedriva forskning av allmänt intresse som 
bidrar till kartläggningen och förståelsen av 
systemrisker enligt artikel 26.1 och 
möjliggör verifiering av effektiviteten och 
proportionaliteten för de reducerande 
åtgärder som fastställs i artikel 27.1.

Or. en

Motivering

Dataåtkomst och information från mycket stora onlineplattformar bör underlättas för 
vetenskaplig forskning som bedrivs i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 628
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. På motiverad begäran från 
samordnaren för digitala tjänster i 
etableringslandet eller kommissionen ska 
de mycket stora onlineplattformarna. inom 
en rimlig tidsperiod som anges i begäran, 
ge utvalda forskare, som uppfyller kraven i 
punkt 4 i denna artikel, och icke-
vinstdrivande organ, organisationer eller 
sammanslutningar som har inrättats på 
vederbörligt sätt i enlighet med lagen i en 
medlemsstat, åtkomst till data enbart i syfte 
att bedriva forskning som bidrar till 
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kartläggningen och förståelsen av 
systemrisker enligt artikel 26.1.

Or. en

Ändringsförslag 629
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 630
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De mycket stora 
onlineplattformarna ska ge åtkomst till data 
i enlighet med punkterna 1 och 2 via 
onlinedatabaser eller gränssnitt för 
applikationsprogrammering, när så är 
lämpligt. Detta ska endast inkludera 
personuppgifter om de är lagligen 
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tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Införande av skyddsmekanismer

Ändringsförslag 631
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 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Mycket stora onlineplattformar 
ska tillhandahålla effektiv portabilitet för 
data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst 
i realtid.

Or. en

Motivering

För att anpassa den till DMA 6.1 h om åtgärder för uppgifters portabilitet med ”kontinuerlig 
åtkomst i realtid”.

Ändringsförslag 632
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 31 – punkt 3b (ny)



AM\1234907SV.docx 25/73 PE695.034v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Mycket stora onlineplattformar 
ska kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen 
av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna av dessa 
företagsanvändare och de slutanvändare 
som tar i anspråk i de produkter eller 
tjänster som dessa företagsanvändare 
tillhandahåller. När det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst 
och användning, i fullständig 
överensstämmelse med den allmänna 
dataskyddsförordningen, endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren 
genom den relevanta centrala 
plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679. Funktionerna 
för att tillhandahålla information och 
erbjuda möjligheten att ge samtycke ska 
vara så användarvänliga som möjligt.

Or. en

Motivering

För att anpassa till DMA 6.1 g, utifrån företagsanvändarnas perspektiv.

Ändringsförslag 633
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Andris 
Ameriks, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Eva Kaili, Patrizia Toia, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. De uppgifter som tillhandahålls 
utvalda forskare ska vara så uppdelad 
som möjligt, såvida inte forskaren begär 
annat.

Or. en

Ändringsförslag 634
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 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vetenskaplig forskning har en värdefull funktion i ett demokratiskt samhälle när det gäller att 
hålla mäktiga aktörer till svars. Dataskydd bör inte utnyttjas som ett sätt för mäktiga aktörer 
att undgå öppenhet och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 635
Marisa Matias
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för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 636
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att bli utvald ska ett organ, en 
organisation eller en sammanslutning 
utan vinstsyfte ha inrättats på lämpligt 
sätt i enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat, ha stadgeenliga mål som är 
av allmänt intresse och vara verksam 
inom området skydd av 
konsumenträttigheter eller 
grundläggande rättigheter och friheter 
när det gäller skyddet av deras 
personuppgifter, yttrande- och 
åsiktsfrihet, tillgång till information, 
konsumentskydd, rätt till lika behandling 
och förbud mot diskriminering.

Or. en
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Ändringsförslag 637
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden anta delegerade akter som 
fastställer de tekniska villkoren för de 
mycket stora onlineplattformarnas delning 
av data i enlighet med punkterna 1 och 2 
och de ändamål för vilka dessa data får 
användas. Dessa delegerade akter ska 
fastställa de särskilda villkoren för när 
sådan delning av data till utvalda forskare 
kan ske i enlighet med förordning (EU) 
2016/679, med beaktande av de mycket 
stora onlineplattformarnas och de berörda 
tjänstemottagarnas intressen, inklusive 
skyddet av konfidentiell information, i 
synnerhet företagshemligheter, och med 
upprätthållande av säkerheten för deras 
tjänst.

5. Kommissionen ska efter samråd 
med nämnden anta delegerade akter som 
fastställer de rättsliga och tekniska 
villkoren för de mycket stora 
onlineplattformarnas delning av data i 
enlighet med punkterna 1 och 2 och de 
ändamål för vilka dessa data får användas. 
Dessa delegerade akter ska fastställa de 
särskilda villkoren för när sådan delning av 
data till utvalda forskare kan ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679, med 
beaktande av de mycket stora 
onlineplattformarnas och de berörda 
tjänstemottagarnas intressen, inklusive 
skyddet av konfidentiell information, i 
synnerhet företagshemligheter, och med 
upprätthållande av säkerheten för deras 
tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 638
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Forskning som bedrivs inom 
ramen för detta system bör alltid grunda 
sig på tillgångsprinciper och det bör 
användas standardiserade dataset för att 
säkerställa en hög nivå av öppenhet och 
ansvarsskyldighet när det gäller korrekt 
användning av tillhandahållna uppgifter.
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Or. en

Motivering

Säkerställa öppenhet

Ändringsförslag 639
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Införande av skyddsmekanismer

Ändringsförslag 640
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Den yttrandefrihetansvarige

1. Mycket stora onlineplattformar ska utse 
en eller flera yttrandefrihetansvariga. 
Dessa ansvariga ska löpande bedöma om 
det innehåll som raderats från den 
berörda mycket stora onlineplattformen 
faktiskt utgör olagligt innehåll.
2. Den yttrandefrihetansvarige ska ha de 
yrkesmässiga kvalifikationer, den 
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kunskap och den erfarenhet som krävs för 
att bedöma om innehållet är förenligt med 
de tillämpliga lagarna eller om det bör 
anses vara olagligt.
3. Den yttrandefrihetansvarige ska ha 
följande uppgifter:
(a) Löpande och, vid behov, slumpmässigt 
bedöma huruvida raderat innehåll 
faktiskt var olagligt, eller om innehållet 
var lagligt.
(b) Om den yttrandefrihetansvarige anser 
att innehållet inte var olagligt och inte 
borda ha avlägsnats ska den 
yttrandefrihetansvarige meddela de 
relevanta avdelningarna för att 
säkerställa att innehållet återförs. Den 
yttrandefrihetansvarige ska sedan 
utarbeta en offentligt tillgänglig rapport 
om varför innehållet inte bör anses vara 
olagligt och varför det inte borde ha 
avlägsnats. Mycket stora 
onlineplattformar kommer att 
offentliggöra denna rapport så snart som 
möjligt på sin särskilda webbplats.
(c) Om den läckta informationen sprids 
via en mycket stor onlineplattform får den 
yttrandefrihetansvarige lämna en 
offentlig rekommendation om huruvida 
den läckta informationen bör anses 
utgöra uppenbart olagligt innehåll och 
innehållet bör avlägsnas från plattformen, 
eller att innehållet ligger i den offentliga 
debattens intresse och därför skyddas av 
yttrandefriheten. Den 
yttrandefrihetansvarige kommer att 
offentliggöra sina rekommendationer så 
fort som möjligt.
4. Den yttrandefrihetansvarige ska under 
inga omständigheter söka godkännande 
från något organ vid den mycket stora 
onlineplattformen innan denne 
offentliggör en rapport eller en 
rekommendation. Denna ska få utföra 
sina uppgifter helt självständigt.
5. Den yttrandefrihetansvarige ska förses 
med tillräcklig personal. Minst 0,5 % av 
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den anställda personalen hos den mycket 
stora onlineplattformen ska tilldelas den 
yttrandefrihetansvariges byrå.
6. En mycket stor onlineplattform kan 
undantas från kravet i punkt 5. För att 
säkerställa detta undantag ska den mycket 
stora onlineplattformen lämna in en 
begäran till den behöriga samordnaren 
för digitala tjänster. Samordnaren för 
digitala tjänster ska bevilja denna 
begäran om de beslut som fattats enligt 
artiklarna 17 och 18 är till fördel för den 
mycket stora onlineplattformen i 90 % av 
fallen.

Or. en

Ändringsförslag 641
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rapporterna ska inkludera 
innehållsmoderering fördelat per 
medlemsstat där tjänster erbjuds och i 
unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 642
Bart Groothuis, Valérie Hayer, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Morten 
Løkkegaard, Urmas Paet, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Nicola Beer

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Rapporterna ska offentliggöras på 
de officiella språken i EU:s 
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medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 643
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en mycket stor onlineplattform 
anser att offentliggörandet av information i 
enlighet med punkt 2 kan resultera i 
röjandet av konfidentiell information hos 
plattformen eller tjänstemottagarna, kan 
medföra sårbarhet för dess tjänsts säkerhet, 
kan undergräva allmän säkerhet eller kan 
skada mottagare, får plattformen avlägsna 
denna information från rapporterna. I 
sådana fall ska plattformen sända de 
fullständiga rapporterna till samordnaren 
för digitala tjänster i etableringslandet och 
kommissionen, tillsammans med en 
motivering som förklarar varför 
informationen avlägsnades från de 
offentliga rapporterna. Samordnaren för 
digitala tjänster bör vara skyldig att 
offentliggöra sitt beslut om huruvida den 
godkänner plattformens beslut och ange 
skälen till detta. Detta beslut måste 
granskas av relevant rättslig instans. För 
att det inte ska råda några tvivel ska 
affärshemligheter inte vara ett skäl för en 
mycket stor onlineplattform att inte lämna 
den relevanta informationen.

Or. en

Ändringsförslag 644
Robert Roos

Förslag till förordning
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Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en mycket stor onlineplattform 
anser att offentliggörandet av information i 
enlighet med punkt 2 kan resultera i 
röjandet av konfidentiell information hos 
plattformen eller tjänstemottagarna, kan 
medföra sårbarhet för dess tjänsts säkerhet, 
kan undergräva allmän säkerhet eller kan 
skada mottagare, får plattformen avlägsna 
denna information från rapporterna. Den 
ska dock ange att informationen 
avlägsnades från rapporten, omfattningen 
av den information som avlägsnades och 
av vilket skäl informationen avlägsnades 
från rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 645
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Interoperabilitet

1. Mycket stora onlineplattformar ska 
göra sina tjänsters huvudfunktioner 
interoperabla med andra 
onlineplattformar för att möjliggöra 
plattformsöverskridande kommunikation. 
Denna skyldighet ska inte begränsa, 
hindra eller försena deras förmåga att 
lösa säkerhetsproblem och bör 
överensstämma med alla deras 
ansvarsområden, särskilt med avseende 
på grundläggande rättigheter och skydd 
av integritet. Onlineplattformar ska inte 
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behandla information som erhålls i syfte 
av plattformsöverskridande 
informationsutbyte för andra ändamål.
2. Mycket stora onlineplattformar ska 
dokumentera alla gränssnitt för 
tillämpningsprogram som de 
tillgängliggör offentligt och uppdatera 
dem löpande.
3. Kommissionen ska vidta 
genomförandeåtgärder för typen och 
omfattningen av de skyldigheter som 
fastställs i punkt 1 och 2, med beaktande 
av inte enbart de enskilda fallen av olika 
mycket stora onlineleverantörer, utan 
även marknaden som helhet.

Or. en

Motivering

Garantera att marknaden fungerar

Ändringsförslag 646
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Ansvar för algoritmer

Den mycket stora onlineplattformen ska, 
under förutsättning att sekretess 
tillämpas, förse kommissionen och de 
intresserade medlemsstaterna med all 
information som krävs för att utföra en 
revision av de algoritmer som används för 
att verifiera hur algoritmer påverkar den 
sociala och politiska debatten och hur de 
påverkade de grundläggande 
rättigheterna. När de utför sin revision får 
kommissionen och intresserade 
medlemsstater be om råd från externa 
forskare. Den information som krävs för 
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att utföra revisionerna ska förbli 
konfidentiell, revisionerna ska 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att säkerställa att utformningen av algoritmer inte medför någon risk 
för enskilda personer eller samhället.

Ändringsförslag 647
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska stödja och 
främja utvecklingen och genomförandet av 
frivilliga branschstandarder som fastställs 
av relevanta europeiska och internationella 
standardiseringsorgan när det gäller 
åtminstone följande:

1. Kommissionen ska stödja och 
främja utvecklingen och genomförandet av 
branschstandarder som fastställs av 
relevanta europeiska och internationella 
standardiseringsorgan på grundval av en 
öppen och inkluderande process som 
involverar flera parter när det gäller 
åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 648
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska stödja 
uppdateringen av standarder mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och 
beteendena hos mottagarna av de berörda 
tjänsterna.

2. Kommissionen ska stödja 
uppdateringen av standarder mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och 
beteendena hos mottagarna av de berörda 
tjänsterna. Kommissionen ska stödja 
utarbetandet av tekniska standarder om 
interoperabilitet på EU-nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 649
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att underlätta genomförandet 
av nationell och global miljöpolitik samt 
för att ge enskilda personer möjlighet att 
göra välgrundade val och förbättra 
konkurrensen ska kommissionen stödja 
och främja framtagningen och 
genomförandet av standarder för 
rapporteringen av miljöpåverkan av 
tillhandahållandet av de tjänster som 
mycket stora onlineplattformar 
tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Säkerställande av att marknaden fungerar som den ska genom standardisering.

Ändringsförslag 650
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Uppförandekoder

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att 
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hantera olika typer av olagligt innehåll 
och systemrisker, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.
2. När betydande systemrisker i den 
mening som avses i artikel 26.1 uppstår 
och berör flera mycket stora 
onlineplattformar får kommissionen 
bjuda in de berörda mycket stora 
onlineplattformarna, andra mycket stora 
onlineplattformar, andra 
onlineplattformar och andra leverantörer 
av förmedlingstjänster, när så är lämpligt, 
liksom det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter, 
att delta i utarbetandet av 
uppförandekoder, vilket innefattar 
inrättandet av kommittéer för att vidta 
särskilda riskbegränsningsåtgärder, samt 
en ram för regelbunden rapportering om 
alla åtgärder som vidtas och resultaten av 
dessa.
3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 ska 
kommissionen och nämnden sträva efter 
att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål och 
nyckelutförandeindikatorer för att mäta 
hur dessa mål uppnås och att de tar 
vederbörlig hänsyn till behoven och 
intressena för alla berörda parter, 
inbegripet medborgarna, på unionsnivå. 
Kommissionen och nämnden ska också 
sträva efter att säkerställa att deltagarna 
regelbundet rapporterar till kommissionen 
och sina respektive samordnare för 
digitala tjänster i etableringslandet om 
alla åtgärder som vidtagits samt resultaten 
av dessa, som mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.
4. Kommissionen och nämnden ska 
bedöma om uppförandekoderna fyller de 
syften som anges i punkterna 1 och 3 och 
ska regelbundet övervaka och utvärdera 
hur uppförandekodernas mål uppnås. De 
ska offentliggöra sina slutsatser.
5. Nämnden ska regelbundet övervaka 
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och utvärdera hur uppförandekodernas 
mål uppnås, med beaktande av de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
dessa.

Or. en

Motivering

Vi motsätter oss inte uppförandekoder som koncept, men kommissionens inblandning i 
utarbetandet och införandet av uppförandekoderna, så som föreslås i denna artikel, kommer 
att leda till kvasilagstiftning. Kommissionen skulle kunna använda denna artikel för att 
kringgå alla demokratiska skyddsmekanismer.

Ändringsförslag 651
Jessica Stegrud, Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Uppförandekoder

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att 
hantera olika typer av olagligt innehåll 
och systemrisker, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.
2. När betydande systemrisker i den 
mening som avses i artikel 26.1 uppstår 
och berör flera mycket stora 
onlineplattformar får kommissionen 
bjuda in de berörda mycket stora 
onlineplattformarna, andra mycket stora 
onlineplattformar, andra 
onlineplattformar och andra leverantörer 
av förmedlingstjänster, när så är lämpligt, 
liksom det civila samhällets 
organisationer och andra berörda parter, 
att delta i utarbetandet av 
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uppförandekoder, vilket innefattar 
inrättandet av kommittéer för att vidta 
särskilda riskbegränsningsåtgärder, samt 
en ram för regelbunden rapportering om 
alla åtgärder som vidtas och resultaten av 
dessa.
3. När de tillämpar punkterna 1 och 2 ska 
kommissionen och nämnden sträva efter 
att säkerställa att uppförandekoderna 
omfattar tydligt angivna mål och 
nyckelutförandeindikatorer för att mäta 
hur dessa mål uppnås och att de tar 
vederbörlig hänsyn till behoven och 
intressena för alla berörda parter, 
inbegripet medborgarna, på unionsnivå. 
Kommissionen och nämnden ska också 
sträva efter att säkerställa att deltagarna 
regelbundet rapporterar till kommissionen 
och sina respektive samordnare för 
digitala tjänster i etableringslandet om 
alla åtgärder som vidtagits samt resultaten 
av dessa, som mäts i förhållande till de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
uppförandekoderna.
4. Kommissionen och nämnden ska 
bedöma om uppförandekoderna fyller de 
syften som anges i punkterna 1 och 3 och 
ska regelbundet övervaka och utvärdera 
hur uppförandekodernas mål uppnås. De 
ska offentliggöra sina slutsatser.
5. Nämnden ska regelbundet övervaka 
och utvärdera hur uppförandekodernas 
mål uppnås, med beaktande av de 
nyckelutförandeindikatorer som anges i 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 652
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att hantera 
olika typer av olagligt innehåll och 
systemrisker, i enlighet med unionsrätten, i 
synnerhet på områdena konkurrens och 
skydd av personuppgifter.

1. Kommissionen och nämnden ska 
uppmuntra och främja utarbetandet av 
uppförandekoder på unionsnivå och bidra 
till en korrekt tillämpning av denna 
förordning, med beaktande av i synnerhet 
de särskilda utmaningarna med att hantera 
olika typer av systemrisker, i enlighet med 
unionsrätten, i synnerhet på områdena 
konkurrens och skydd av personuppgifter.

Or. en

Motivering

Behandlingen av olagligt innehåll är föremål för lagar, inte uppförandekoder.

Ändringsförslag 653
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 654
Maria Spyraki

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 655
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppförandekoderna bör omfatta 
en skyldighet beträffande rättvis 
utformning. Denna skyldighet ska 
säkerställa att digitala plattformar 
utformar valarkitektur på ett sätt som 
uppmuntrar konsumenterna till att fatta 
fria och välgrundade beslut, med ett krav 
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på alternativa metoder för försök och 
tester. Denna skyldighet ska göra 
plattformarna skyldiga att säkerställa att 
information och alternativ är tydliga och 
lätta att hitta samt att informationen och 
alternativen läggs fram på ett rättvist sätt, 
som gör det möjligt för användarna att 
bilda sig en egen uppfattning, och att 
användare kan göra de val som de vill 
göra samt respekterar deras val och deras 
möjlighet att ändra sina beslut.

Or. en

Ändringsförslag 656
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Uppförandekoder för onlineannonsering

1. Kommissionen ska uppmuntra och 
främja utarbetandet av uppförandekoder 
på unionsnivå mellan onlineplattformar 
och andra berörda tjänsteleverantörer, 
exempelvis förmedlare av 
onlineannonsering, organisationer som 
företräder tjänstemottagare, det civila 
samhällets organisationer eller berörda 
myndigheter, för att bidra till ytterligare 
transparens när det gäller 
onlineannonsering utöver kraven i 
artiklarna 24 och 30.
2. Kommissionen ska sträva efter att 
säkerställa att uppförandekoderna 
främjar en effektiv överföring av 
information, med fullt iakttagande av alla 
berörda parters rättigheter och intressen, 
och konkurrenspräglade, transparenta 
och rättvisa villkor för 
onlineannonsering, i enlighet med 
unionsrätten och nationell lagstiftning, i 
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synnerhet på områdena konkurrens och 
skydd av personuppgifter. Kommissionen 
ska sträva efter att säkerställa att 
uppförandekoderna omfattar minst 
följande:
(a) Överföring av information som 
innehas av förmedlare av 
onlineannonsering till tjänstemottagare 
med avseende på kraven i artikel 24 b och 
c.
(b) Överföring av information som 
innehas av förmedlare av 
onlineannonsering till de datakataloger 
som avses i artikel 30.
3. Kommissionen ska uppmuntra 
utarbetandet av uppförandekoder inom ett 
år från tillämpningsdagen för denna 
förordning och uppförandekoderna ska 
börja tillämpas senast sex månader efter 
den dagen.

Or. en

Motivering

Vi motsätter oss inte uppförandekoder som koncept, men kommissionens inblandning i 
utarbetandet och införandet av uppförandekoderna, så som föreslås i denna artikel, kommer 
att leda till kvasilagstiftning. Kommissionen skulle kunna använda denna artikel för att 
kringgå alla demokratiska skyddsmekanismer.

Ändringsförslag 657
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Olika typer av uppgifter som kan 
användas.

Or. en
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Motivering

Säkerställa klarhet

Ändringsförslag 658
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska uppmuntra 
utarbetandet av uppförandekoder inom ett 
år från tillämpningsdagen för denna 
förordning och uppförandekoderna ska 
börja tillämpas senast sex månader efter 
den dagen.

3. Kommissionen ska uppmuntra 
utarbetandet av uppförandekoder inom ett 
år från tillämpningsdagen för denna 
förordning och uppförandekoderna ska 
börja tillämpas senast sex månader efter 
den dagen. Koderna bör omfatta tydliga 
och precisa mål för konsumentskydd och 
mänskliga rättigheter, effektiva och 
avskräckande sanktioner samt styras på 
ett transparent sätt. Uppförandekodernas 
ändamålsenlighet bör bedömas 
regelbundet och möjliga rättsliga 
alternativ bör undersökas.

Or. en

Ändringsförslag 659
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Det är otänkbart att vi skulle införa liknande krisprotokoll för traditionella medier. Om vi 
skulle tillämpa samma logik på konventionella medier skulle kommissionen upprätta 
krisprotokoll med mediekanaler om hur de borde täcka riskerna. Nya bulletiner skulle inledas 
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med angivelse av ett regeringssanktionerat meddelande och nyhetstidningar skulle trycka ett 
meddelande som godkänts av regeringen på framsidan. Vi bör därför inte införa det för 
sociala medier. Detta gäller trots att vilken organisation som helst kan köpa annonseringar 
för att sprida sitt budskap.

Ändringsförslag 660
Jessica Stegrud, Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 661
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får rekommendera att 
kommissionen inleder utarbetandet, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 4, av 
krisprotokoll för hantering av 
krissituationer som är strikt begränsade till 
extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan.

1. Nämnden får rekommendera att 
kommissionen inleder utarbetandet, i 
enlighet med punkterna 2, 3 och 4, av 
krisprotokoll för hantering av 
krissituationer som är strikt begränsade till 
extraordinära omständigheter som påverkar 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Kommissionen ansvarar för utarbetande, 
genomförande och kontrollen av 
krisprotokollen och ska varje år 
rapportera om detta till parlamentet.

Or. en

Motivering

Säkerställande av rättslig klarhet beträffande uppgifterna.
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Ändringsförslag 662
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla krisprotokoll ska vara föremål 
för kontroll av parlamentet och måste 
godkännas av parlamentet innan de kan 
införas. 

Or. en

Motivering

Säkerställande av demokratisk kontroll.

Ändringsförslag 663
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Ansvarsskyldighet och insyn

1. Innan kommissionen inleder eller 
bereder vägen för utarbetandet eller 
översynen av uppförandekoder och 
krisprotokoll ska den
(a) överväga lämpligheten i att föreslå 
lagstiftning,
(b) offentliggöra innehållet i sina förslag,
(c) bjuda in parlamentet, rådet, byrån för 
grundläggande rättigheter, allmänheten 
och, om relevant, Europeiska 
datatillsynsmannen att uttrycka sina 
åsikter och offentliggöra deras åsikter 
under det offentliga samrådsförfarandet,
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(d) göra en konsekvensbedömning 
avseende grundläggande rättigheter och 
offentliggöra resultaten.
2. Kommissionen ska tillåta företrädare 
för icke-statliga organisationer som 
förespråkar intressena för mottagarna av 
de relevanta tjänsterna, parlamentet, 
rådet och byrån för grundläggande 
rättigheter att delta i utarbetandet och ge 
dem tillgång till alla dokument som rör 
dem. Kommissionen ska erbjuda 
ersättning till deltagare utan vinstintresse.
3. Kommissionen ska offentliggöra 
uppförandekoderna och krisprotokollen 
samt deras parter och hålla informationen 
uppdaterad.

Or. en

Motivering

Säkerställande av en korrekt process och öppenhet.

Ändringsförslag 664
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska utse en av de 
behöriga myndigheterna med relevant 
sakkunskap på området dataskydd, 
konsumentskydd eller reglering av 
användargenererat innehåll till sin 
samordnare för digitala tjänster. 
Samordnaren för digitala tjänster ska 
ansvara för tillämpningen och kontrollen 
av efterlevnaden av denna förordning i den 
medlemsstaten, om inte den berörda 
medlemsstaten har gett andra behöriga 
myndigheter ansvar för vissa specifika 
uppgifter eller sektorer. I synnerhet ska 
tillsynsmyndigheter som utses i enlighet 
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konsekvent tillämpning och kontroll av 
efterlevnaden av denna förordning i hela 
unionen.

med förordning (EU) 2016/679 ges i 
uppgift att tillämpa och verkställa 
åtgärder som rör sådan 
uppgiftsbehandling som föreskrivs i 
denna förordning. Samordnaren för 
digitala tjänster ska i vart fall ha ansvaret 
för att säkerställa samordningen på 
nationell nivå när det gäller frågor som rör 
denna förordning och ska bidra till en 
effektiv och konsekvent tillämpning och 
kontroll av efterlevnaden av denna 
förordning i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 665
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 666
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden bör ta fram en offentligt 
tillgänglig förteckning över alla 
nationella digitala samordnare och 
behöriga nationella myndigheter med 
relevant sakkunskap som utsetts av 
medlemsstaterna som kommer att 
uppdateras regelbundet och övervakas av 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 667
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska offentliggöra och 
meddela kommissionen och nämnden 
namnet på den behöriga myndighet de 
utsett till sin samordnare för digitala 
tjänster samt information om hur denna 
kan kontaktas.

Medlemsstaterna ska offentliggöra och 
meddela kommissionen och nämnden 
namnet på den behöriga myndighet de 
utsett till sin samordnare för digitala 
tjänster samt information om hur denna 
kan kontaktas. Kommissionen bör ge 
medlemsstaterna vägledning för att 
säkerställa en enhetlig strategi för hur 
nationella, lokala och regionala 
myndigheter bör upprätta kontakt med 
sina samordnare för digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 668
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna ska offentliggöra och 
meddela kommissionen och nämnden 
namnet på den behöriga myndighet de 
utsett till sin samordnare för digitala 
tjänster samt information om hur denna 
kan kontaktas.

Medlemsstaterna ska offentliggöra och 
meddela kommissionen och nämnden 
namnet på den behöriga myndighet de 
utsett till sin samordnare för digitala 
tjänster samt information om hur denna 
kan kontaktas. Kommissionen ska även 
offentliggöra och uppdatera ett register 
som innehåller namn och 
kontaktuppgifter för samordnarna för 
digitala tjänster i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 669
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, via de 
digitala samordnarna, tillhandahålla en 
tydlig rättslig grund för samarbetet mellan 
relevanta nationella myndigheter, som var 
och en handlar inom sitt respektive 
behörighetsområde. Den digitala 
samordnaren bör offentliggöra en 
förteckning över alla behöriga 
myndigheter som är involverade i 
samarbetet och identifiera de 
omständigheter där samarbete skulle 
kunna bedrivas samt anta riktlinjer för 
samarbete som innefattar tydliga 
tidsfrister. Sådana behöriga myndigheter 
bör inkluderas i den offentligt tillgängliga 
förteckning som förvaltas av nämnden, 
enligt vad som beskrivs i artikel 38.2.

Or. en

Ändringsförslag 670
Gianna Gancia, Elena Lizzi
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster utför 
sina uppgifter enligt denna förordning på 
ett opartiskt och transparent sätt och i rätt 
tid. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster har 
tillräckliga tekniska och ekonomiska 
resurser och personalresurser för att utföra 
sina uppgifter. Sådana resurser kan 
inbegripa, utan att vara begränsade till, 
tillgång till utbildning och regelbundet 
utbyte med tjänsteleverantören för att 
skapa förståelse för affärsmodellens 
särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 671
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras samordnare för digitala tjänster utför 
sina uppgifter enligt denna förordning på 
ett opartiskt, oberoende och transparent 
sätt och i rätt tid. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att deras samordnare för digitala 
tjänster har alla nödvändiga tekniska och 
ekonomiska resurser och personalresurser 
(inbegripet färdighets- och 
kompetensuppbyggande) och 
infrastruktur för att utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 672
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Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 673
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När samordnarna för digitala 
tjänster utför sina uppgifter och utövar sina 
befogenheter i enlighet med denna 
förordning ska de agera med fullständigt 
oberoende. De ska stå fria från all yttre 
påverkan, oavsett om den är direkt eller 
indirekt, och ska inte ta emot anvisningar 
från någon annan offentlig myndighet eller 
någon privat aktör. Samordnare för 
digitala tjänster bör kunna inhämta 
information från en offentlig myndighet 
eller en privat part om den anser det vara 
nödvändigt för sin roll och sina 
befogenheter och fortfarande 
upprätthåller sitt oberoende och sin 
neutralitet.
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Or. en

Ändringsförslag 674
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Befogenhet att beordra att 
överträdelser upphör och, när så är 
lämpligt, att föreskriva korrigerande 
åtgärder som står i proportion till 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att få överträdelsen att faktiskt upphöra.

(b) Befogenhet att beordra att 
överträdelser upphör och, när så är 
lämpligt, att föreskriva korrigerande 
åtgärder som står i proportion till 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att få överträdelsen att faktiskt upphöra. 
Samordnare för digitala tjänster och 
nationella myndigheter med relevant 
sakkunskap för att utöva tillsyn av denna 
förordning ska ha befogenhet att kräva att 
användningen av 
rekommendationssystem förbjuds 
åtminstone tills efterlevnaden av 
grundläggande rättigheter garanteras och 
onlineanvändarnas konsumenträttigheter 
och grundläggande rättigheter ges 
tillräckligt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 675
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Befogenheten att kräva att 
användningen av 
rekommendationssystem med öppet 
innehåll förbjuds åtminstone tills 
efterlevnad garanteras och användarnas 
grundläggande rättigheter ges tillräckligt 
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skydd.

Or. en

Ändringsförslag 676
Robert Roos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den tillfälliga begränsningen 
innebär ingen orimlig begränsning av 
tjänstemottagarens tillgång till laglig 
information, med beaktande av antalet 
tjänstemottagare som påverkas och 
förekomsten av lämpliga och 
lättillgängliga alternativ.

(b) Den tillfälliga begränsningen 
innebär ingen begränsning av 
tjänstemottagarens tillgång till laglig 
information.

Or. en

Ändringsförslag 677
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
utövandet av befogenheter i enlighet med 
punkterna 1, 2 och 3 är förenat med 
ändamålsenliga skyddsmekanismer som 
fastställs i den tillämpliga nationella 
lagstiftningen i enlighet med stadgan och 
med unionsrättens allmänna principer. 
Dessa åtgärder ska i synnerhet endast 
vidtas i enlighet med rätten till respekt för 
privatlivet och rätten till försvar, inbegripet 
rätten att höras och rätten till tillgång till 
handlingar i ärendet, och med effektiva 
rättsmedel för alla berörda parter. Graden 
av verkställande bör stå i proportion till 
den grad av marknadsinflytande som 
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leverantören av förmedlingstjänster har.

Or. en

Ändringsförslag 678
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 679
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
regler för sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning som 
görs av leverantörer av förmedlingstjänster 
inom deras jurisdiktion och vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

1. Kommissionen ska fastställa regler 
för sanktioner för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning som 
görs av leverantörer av förmedlingstjänster.
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dessa tillämpas i enlighet med artikel 41.

Or. en

Motivering

Bestämmelse som behövs för att uppnå lika villkor.

Ändringsförslag 680
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla dessa regler och åtgärder samt 
utan dröjsmål eventuella ändringar som 
berör dem.

2. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att skapa rättslig klarhet.

Ändringsförslag 681
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 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det maximala beloppet för sanktioner som 
åläggs för underlåtelse att uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning inte överstiger 6 % av den 

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

berörda tjänsteleverantörens årsinkomst 
eller globala årsomsättning för de berörda 
förmedlingstjänsterna. Sanktionerna för 
tillhandahållande av oriktig, ofullständig 
eller vilseledande information och för 
underlåtelse att svara eller korrigera 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information eller att underkasta sig en 
inspektion på plats får inte överstiga 1 % 
av den berörda leverantörens årsinkomst 
eller globala årsomsättning.

Or. en

Ändringsförslag 682
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerställande av harmonisering och lika villkor.
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Ändringsförslag 683
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaten ska säkerställa att 
maxbeloppet för ett löpande vite inte 
överstiger 5 % av den genomsnittliga 
dagsomsättningen för den berörda 
leverantören av förmedlingstjänster under 
det föregående räkenskapsåret per dag, 
beräknat från den dag som anges i det 
berörda beslutet. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 69, 
efter samråd med nämnden, för att 
fastställa en särskild metod för att 
beräkna det löpande vitet. Metoden ska 
särskilt specificera kriterierna och 
parametrarna för att beräkna viten som 
åläggs på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 684
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 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 685
Mikuláš Peksa
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerställande av harmonisering och lika villkor.

Ändringsförslag 686
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om leverantörer av 
förmedlingstjänster uppfyller kraven för 
status som litet eller medelstort företag 
kommer alla ovan nämnda 
procentandelar att delas på tre.

Or. en

Ändringsförslag 687
François-Xavier Bellamy, Geoffroy Didier
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Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 688
Robert Roos, Jessica Stegrud

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

klagomålet tillhör ansvarsområdet för en 
annan behörig myndighet i dess 
medlemsstat ska den samordnare av 
digitala tjänster som tar emot klagomålet 
överlämna det till den myndigheten. 
Klagomål ska, i så hög grad som möjligt, 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 689
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas en oberoende 
rådgivande grupp av samordnare för 
digitala tjänster, som ska utöva tillsyn över 
leverantörer av förmedlingstjänster och 
som ska benämnas ”den europeiska 
nämnden för digitala tjänster” (nedan 
kallad nämnden).

1. Härmed inrättas en oberoende 
rådgivande tillsynsgrupp av samordnare 
för digitala tjänster, som ska utöva tillsyn 
över leverantörer av förmedlingstjänster 
och som ska benämnas ”den europeiska 
nämnden för digitala tjänster” (nedan 
kallad nämnden).

Or. en

Ändringsförslag 690
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Underlätta inrättandet av en 
gemensam beslutsprocess för att nå fram 
till en ömsesidig överenskommelse mellan 
oberoende nationella lagstiftare om 
ytterligare åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 691
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Övervaka onlineplattformarnas 
efterlevnad av kraven för meningsfull 
öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 692
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Genomföra konsekvensbedömningar 
av mänskliga rättigheter för att 
säkerställa plattformarnas efterlevnad av 
de transparensskydd som fastställs genom 
lagstiftningsramen för rättsakten om 
digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 693
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) Utföra granskningar med avseende 
på de grundläggande rättigheterna av 
plattformarnas rekommendationssystem 
för innehåll, annonsering och 
mikrotargeting samt innehållsmoderering.
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Or. en

Ändringsförslag 694
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ce) Ge och utöva tillsyn över 
datatillgångsramen för forskning av 
allmänt intresse. Underlätta en enskild 
persons (eller en mindre onlineplattforms) 
utövande av rätten att direkt överklaga ett 
beslut från en mycket stor onlineplattform 
om att avlägsna innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 695
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En företrädare för kommissionen 
ska vara ordförande i nämnden. 
Kommissionen ska vara sammankallande 
till mötena och förbereda dagordningen i 
enlighet med nämndens uppdrag enligt 
denna förordning och dess arbetsordning.

3. En ordförande som väljs ut bland 
nämndens ledamöter genom ett roterande 
system ska vara ordförande i nämnden. 
Ordföranden för nämnden bör inte tillåtas 
att samtidigt leda en nationell 
tillsynsmyndighet i sin medlemsstat. 
Längden på ordförandeskapets 
mandatperiod bör begränsas till högst tre 
år och kunna förnyas en gång. 
Parlamentets utskott för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor bör fråga ut kandidaterna 
och tilldela ordförandeskapet genom en 
omröstning. Ordföranden för nämnden 
ska vara sammankallande till mötena och 
förbereda dagordningen i enlighet med 
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nämndens uppdrag enligt denna förordning 
och dess arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 696
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En företrädare för kommissionen 
ska vara ordförande i nämnden. 
Kommissionen ska vara sammankallande 
till mötena och förbereda dagordningen i 
enlighet med nämndens uppdrag enligt 
denna förordning och dess arbetsordning.

3. En oberoende myndighet ska vara 
ordförande i nämnden och bistås av ett 
sekretariat. Myndigheten ska vara 
sammankallande till mötena och förbereda 
dagordningen i enlighet med nämndens 
uppdrag enligt denna förordning och dess 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 697
Gianna Gancia, Elena Lizzi

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) lämna yttranden, 
rekommendationer eller råd till 
samordnarna av digitala tjänster i enlighet 
med denna förordning,

(c) på begäran av en samordnare av 
digitala tjänster lämna icke-bindande 
yttranden och rekommendationer, i 
diskussion med alla berörda parter, vars 
syfte är att åtgärda problemet och 
säkerställa ett enhetligt genomförande av 
denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 698
Eva Kaili
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Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Lämna yttranden på eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 699
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Lämna yttranden på eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 700
Eva Kaili

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Lämna yttranden om frågor som 
inte rör åtgärder som vidtagits av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 701
Marisa Matias
för The Left-gruppen

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



PE695.034v01-00 66/73 AM\1234907SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Lämna yttranden om frågor som 
inte rör åtgärder som vidtagits av 
kommissionen, som bidrar till en korrekt 
tillämpning av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 702
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros inom ramen för detta avsnitt får 
kommissionen genom en enkel begäran 
eller genom beslut ålägga mycket stora 
onlineplattformar, och andra personer som 
agerar för ändamål som rör deras närings-, 
affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet 
vilka rimligen kan ha kännedom om 
information om en misstänkt överträdelse 
eller en överträdelse, såsom tillämpligt, 
inklusive organisationer som utför sådana 
revisioner som avses i artiklarna 28 och 
50.3, att tillhandahålla denna information 
inom en rimlig tidsperiod.

1. För att utföra de uppgifter som den 
anförtros inom ramen för detta avsnitt får 
kommissionen genom en enkel begäran 
eller genom beslut ålägga mycket stora 
onlineplattformar, och andra personer som 
agerar för ändamål som rör deras närings-, 
affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet 
vilka rimligen kan ha kännedom om 
information om en misstänkt överträdelse 
eller en överträdelse, såsom tillämpligt, 
inklusive organisationer som utför sådana 
revisioner som avses i artiklarna 28 och 
50.3, att tillhandahålla denna information 
inom en rimlig tidsperiod. Ett organ, en 
organisation eller en sammanslutning 
utan vinstsyfte som har inrättats på 
lämpligt sätt i enlighet med lagstiftningen 
i en medlemsstat, ha stadgeenliga mål 
som är av allmänt intresse och vara 
verksam inom området skydd av 
mottagarnas grundläggande rättigheter 
och friheter när det gäller skyddet av 
deras personuppgifter, yttrande- och 
åsiktsfrihet, tillgång till information, 
konsumentskydd, rätt till lika behandling 
och förbud mot diskriminering får bistå i 
denna process och i utförandet av 
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revisioner.

Or. en

Ändringsförslag 703
Marisa Matias
för The Left-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad om den finner att 
den berörda mycket stora 
onlineplattformen inte uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad och agera i 
enlighet med artikel 59 om den finner att 
den berörda mycket stora 
onlineplattformen inte uppfyller ett eller 
flera av följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 704
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 59 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 705
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 59 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 706
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 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 707
Robert Roos, Jessica Stegrud
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Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den antar i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56.1, 58, 59 och 60. Vid 
offentliggörandet ska parternas namn, 
innehållet i beslutet och alla de dokument 
och andra former av information på vilka 
beslutet grundar sig, inklusive eventuella 
sanktioner, anges.

Or. en

Ändringsförslag 708
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 70. Före antagandet av 
åtgärder i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen offentliggöra ett utkast till 
dessa och bjuda in alla berörda parter att 
inkomma med synpunkter inom den 
tidsfrist som där anges och som inte får 
vara kortare än en månad.

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 70. Före antagandet av 
åtgärder i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen offentliggöra ett utkast till 
dessa och bjuda in alla berörda parter att 
inkomma med synpunkter inom den 
tidsfrist som där anges och som inte får 
vara kortare än en månad.

Or. en

Ändringsförslag 709
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
praktiska och operativa bestämmelser för 
informationsutbytessystemets funktionssätt 
och interoperabilitet med andra relevanta 
system. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 70.

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
praktiska och operativa bestämmelser för 
informationsutbytessystemets funktionssätt 
och interoperabilitet med andra relevanta 
system. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
70.

Or. en

Ändringsförslag 710
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Information som lagras i system 
för informationsutbyte ska omfattas av 
tillämpningsområdet för artikel 15 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och artikel 42 i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna. 
Denna bestämmelse ska inte påverka 
tillämpningen av förordning (EG) nr 
1049/2001.

Or. en

Ändringsförslag 711
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 68 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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



AM\1234907SV.docx 71/73 PE695.034v01-00

SV

rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 712
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den delegering av befogenheter 
som avses i artiklarna 23, 25 och 31 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med [den dag då denna förordning väntas 
bli antagen]. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 713
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 714
Robert Roos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid granskningen ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt små och 
medelstora företags samt nya 
konkurrenters ställning.

Or. en

Ändringsförslag 715
Eva Kaili

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska när den gör de 
utvärderingar som avses i punkt 1 ta 
hänsyn till ståndpunkter och slutsatser från 
Europaparlamentet, rådet, nämnden och 
andra relevanta organ och källor. 
Utvärderingsförfarandet ska baseras på 
en bred och inkluderande samrådsprocess 
där användare och konsumenter får 
komma till tals. Kommissionen ska 
utvärdera denna förordning och de 
genomförandeakter och delegerade akter 
som avses i detta direktiv och lägga fram 
resultaten av utvärderingen för 
Europaparlamentet och rådet senast den 
...

Or. en

Ändringsförslag 716
Gianna Gancia, Elena Lizzi
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Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med 
[datum – tre månader efter ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med 
[datum – nio månader efter 
ikraftträdandet].

Or. en


