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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott beakta följande 
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ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
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Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Begreppet ”spridning till 
allmänheten”, så som det används i den här 
förordningen, bör innebära att information 
görs tillgänglig för ett potentiellt 
obegränsat antal personer, dvs. att 
informationen görs lättillgänglig för 
användare i allmänhet utan att det krävs 
ytterligare åtgärder av tjänstemottagaren 
som tillhandahåller informationen, oavsett 
om dessa personer faktiskt utnyttjar sig av 
möjligheten att få åtkomst till 
informationen i fråga. Enbart möjligheten 
att skapa grupper av användare för en viss 
tjänst ska inte i sig förstås som att den 
information som sprids på detta sätt inte 
sprids till allmänheten. Begreppet bör dock 
inte omfatta spridning av information inom 
slutna grupper som består av ett begränsat 
antal förutbestämda personer. 
Interpersonella kommunikationstjänster, 
enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2018/197239, 
såsom e-post eller privata 
meddelandetjänster, ligger utanför denna 
förordnings tillämpningsområde. I den 
mån de räknas som tjänster för enbart 
vidarebefordran (”mere conduit”), 
cachningstjänster eller värdtjänster bör 
dessa tjänster kunna omfattas av 
undantag från ansvar enligt kapitel II i 
denna förordning. Information bör anses 
spridas till allmänheten i den mening som 
avses i denna förordning endast om detta 
sker direkt på begäran av mottagaren av 
den tjänst som tillhandahöll informationen.
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_________________ _________________
39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (omarbetning) 
(EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Om det huvudsakliga syftet med 
informationssamhällets tjänster är att 
medverka till eller underlätta olaglig 
verksamhet eller om en leverantör av 
förmedlingstjänster avsiktligt samarbetar 
med en tjänstemottagare för att bedriva 
olaglig verksamhet bör tjänsterna inte 
anses vara tillhandahållna på ett neutralt 
sätt och bör därför inte kunna omfattas av 
de undantag från ansvar som föreskrivs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att kunna dra nytta av 
undantaget från ansvar för värdtjänster bör 
leverantören, efter att ha fått faktisk 
kännedom om eller blivit medveten om 
olagligt innehåll, agera snabbt för att 
avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. Principen om yttrandefrihet bör 
iakttas när innehåll avlägsnas eller görs 

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

yttrandefrihet bör iakttas när innehåll 
avlägsnas eller görs oåtkomligt. 
Leverantören kan skaffa sig sådan faktisk 
kännedom eller medvetenhet särskilt 
genom undersökningar på eget initiativ 
eller anmälningar som lämnats till den av 
individer eller enheter i enlighet med denna 
förordning, i den mån dessa anmälningar är 
tillräckligt exakta och tillräckligt väl 
underbyggda för att en aktsam ekonomisk 
aktör på ett rimligt sätt ska kunna 
identifiera, bedöma och i förekommande 
fall agera mot det påstått olagliga 
innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

objektivt fastställas huruvida 
presentationen kan leda till att en 
normalinformerad genomsnittskonsument 
tror detta.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11
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Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Tvistlösning utanför domstol kan 
erbjuda en metod för onlineplattformar 
och deras användare att lösa tvister på ett 
tillfredsställande sätt utan att behöva 
utnyttja rättsliga förfaranden som kan 
vara utdragna och kostsamma. För att 
garantera dessa fördelar med tvistlösning 
utanför domstol bör onlineplattformar på 
sina villkor och separat för varje enskild 
medlemsstat utse två eller fler organ för 
tvistlösning utanför domstol som 
onlineplattformen godkänner. Dessa 
organ för tvistlösning utanför domstol 
måste certifieras av samordnaren för 
digitala tjänster och uppfylla relevanta 
kriterier för oberoende och expertis. Om 
en onlineplattform inte utser ett eller flera 
organ för tvistlösning utanför domstol 
eller utser organ vars expertis inte står i 
relation till tvisten i fråga eller som inte 
kan lösa tvister på den klagandes eget 
språk, bör den klagande ha rätt att välja 
ett annat vederbörligen certifierat organ 
för tvistlösning utanför domstol. Därmed 
är det inte till nackdel för konsumenten 
om onlineplattformen inte har utsett 
sådana organ, utan i stället utökas det 
antal organ som är tillgängliga för den 
klagande.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44b) Om ett organ för tvistlösning 
utanför domstol avgör tvisten till 
tjänstemottagarens fördel bör 
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onlineplattformen ersätta mottagaren för 
alla avgifter och andra skäliga utgifter 
som mottagaren har betalat eller ska 
betala i samband med tvistlösningen. Om 
organet avgör tvisten till 
onlineplattformens fördel och finner 
klagomålet vara uppenbart ogrundat eller 
otillbörligt bör mottagaren endast vara 
skyldig att stå för 10 % av de avgifter eller 
andra utgifter som onlineplattformen har 
betalat eller ska betala i samband med 
tvistlösningen. Denna högsta procentsats 
är avsedd att återspegla de 
oproportionerliga ekonomiska medel som 
finns tillgängliga för onlineplattformar, 
samtidigt som den avskräcker från 
oegentliga upprepade begäranden eller 
annat missbruk av tvistlösning utanför 
domstol.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Åtgärder mot olagligt innehåll kan 
vidtas snabbare och mer tillförlitligt om 
onlineplattformar vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att anmälningar 
som lämnas in av betrodda anmälare 
genom de anmälnings- och 
åtgärdsmekanismer som krävs enligt denna 
förordning prioriteras, utan att det påverkar 
kravet att behandla och fatta beslut om alla 
anmälningar som lämnas in inom ramen 
för dessa mekanismer på ett snabbt, 
aktsamt och objektivt sätt. Status som 
betrodd anmälare bör endast tilldelas 
enheter, och inte individer, som bland 
annat har visat att de har särskild 
sakkunskap och kompetens när det gäller 
att bekämpa olagligt innehåll, att de 
företräder kollektiva intressen och att de 

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

arbetar aktsamt och objektivt. Sådana 
enheter kan vara offentliga, till exempel för 
terrorisminnehåll enheter för anmälan av 
internetinnehåll vid nationella 
brottsbekämpande myndigheter eller 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol), eller vara icke-statliga 
organisationer och halvoffentliga organ, 
såsom de organisationer som ingår i 
INHOPE-nätverket för telefonjourer för 
rapportering av material med sexuella 
övergrepp mot barn och organisationer som 
har åtagit sig att anmäla olagliga rasistiska 
och främlingsfientliga uttryck online. När 
det gäller immateriella rättigheter kan 
branschorganisationer och rättighetshavare 
som särskilt inrättats i detta syfte tilldelas 
status som betrodda anmälare om de har 
visat att de uppfyller de tillämpliga 
villkoren och att deras bedömning av vad 
som utgör ett intrång i en immateriell 
rättighet är opartisk och konsekvent. 
Bestämmelserna om betrodda anmälare bör 
inte tolkas så att de hindrar 
onlineplattformar från att på liknande sätt 
behandla anmälningar från enheter eller 
individer som inte har tilldelats status som 
betrodda anmälare enligt denna förordning 
eller från att på annat sätt samarbeta med 
andra enheter, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, inbegripet denna förordning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79443.

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Missbruk av onlineplattformars 
tjänster genom att ofta tillhandahålla 
uppenbart olagligt innehåll eller genom att 
ofta lämna in uppenbart ogrundade 
anmälningar eller klagomål inom ramen för 
de mekanismer respektive system som 
inrättas genom denna förordning, 
undergräver förtroendet och skadar de 
berörda parternas rättigheter och legitima 
intressen. Det finns därför ett behov av att 
införa lämpliga och proportionerliga 
skyddsåtgärder mot sådant missbruk. 
Information bör betraktas som uppenbart 
olagligt innehåll och anmälningar eller 
klagomål bör betraktas som uppenbart 
ogrundade om det är uppenbart för en 
lekman, utan någon ingående analys, att 
innehållet är olagligt respektive att 
anmälningarna eller klagomålen är 
ogrundade. Under särskilda 
omständigheter bör onlineplattformar 
tillfälligt avbryta sin relevanta verksamhet 
med avseende på den person som ägnar sig 
åt oegentligt beteende. Detta påverkar inte 
onlineplattformars frihet att fastställa sina 
villkor och införa strängare åtgärder när det 
gäller uppenbart olagligt innehåll i 
anknytning till allvarliga brott. Av 
transparensskäl bör denna möjlighet anges 
tydligt och tillräckligt detaljerat i 
onlineplattformarnas villkor. 
Onlineplattformarnas beslut i detta 
avseende bör alltid kunna prövas och de 
bör stå under tillsyn av den behöriga 
samordnaren för digitala tjänster. 
Bestämmelserna om missbruk i denna 
förordning bör inte hindra 
onlineplattformar från att vidta andra 
åtgärder för att ta itu med tillhandahållande 
av olagligt innehåll från tjänstemottagarnas 
sida eller annat missbruk av deras tjänster, 
i enlighet med tillämplig unionsrätt och 

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63a) I syfte att vidta ytterligare åtgärder 
mot förfalskade produkter bör 
onlineplattformar som anses vara mycket 
stora onlineplattformar, i samband med 
att de upptäcker att konsumenter har köpt 
förfalskade produkter från 
tredjepartssäljare via deras plattformar, 
underrätta dessa konsumenter om sin 
upptäckt, inbegripet genom elektroniska 
medel och med hjälp av de 
kontaktuppgifter som tillhandahållits av 
konsumenten. Underrättelsen bör 
innehålla säljarens namn, den beteckning 
som den förfalskade produkten har sålts 
under samt information om vilka 
korrigerande åtgärder som finns 
tillgängliga för konsumenten. Om det 
konstateras att en tredjepartssäljare har 
sålt flera förfalskade produkter och varje 
enskild produkts specifika natur inte kan 
fastställas, bör det vara möjligt för 
plattformen att underrätta samtliga 
konsumenter som har köpt produkter från 
tredjepartssäljaren genom e-
marknadsplatsen. Kommissionen och 
nämnden bör utarbeta en uppförandekod 
för det utförligare innehållet i 
underrättelserna.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) underlätta innovationer, stödja 
digitalisering, främja ekonomisk tillväxt 
och skapa likvärdiga förutsättningar för 
digitala tjänster inom den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) direktiv (EU) 2018/1808,

Or. en

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) direktiv (EU) 2019/882,

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
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Artikel 2 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

förmedlingstjänster inte vidtar nödvändiga 
frivilliga undersökningsåtgärder på eget 
initiativ för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna olagligt innehåll, eller göra 
olagligt innehåll oåtkomligt för att uppfylla 
kraven i unionsrätten, däribland de som 
fastställs i denna förordning, innebär inte 
att de inte ska vara berättigade att omfattas 
av de undantag från ansvar som avses i 
artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 26

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den innehållsmoderering som 
bedrivits på leverantörens eget initiativ, 
inklusive antal och typ av vidtagna 
åtgärder som påverkar tillgången, 
synligheten och tillgängligheten för 
information som tillhandahålls av 

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

tjänstemottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Anmälningar som innehåller de 
element som avses i punkt 2 ska anses ge 
upphov till faktisk kunskap eller 
medvetenhet för tillämpningen av artikel 5 
när det gäller den specifika information 
som berörs, om olagligheten i den 
specifika informationen är tillräckligt 
exakt och underbyggd på grundval av 
leverantörens bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I de fall då en leverantör av 
värdtjänster beslutar att avlägsna specifik 
information som tillhandahållits av 
tjänstemottagare, begränsa den eller göra 
den oåtkomlig, oavsett vilken metod som 
använts för att upptäcka, identifiera, 
avlägsna denna information eller göra den 
oåtkomlig och oavsett motiveringen till 
beslutet, ska den underrätta mottagaren om 
beslutet och tillhandahålla en tydlig och 
specifik motivering till detta beslut, utan 
onödigt dröjsmål och senast inom 24 h 
efter att sådan information avlägsnats, 
begränsats eller gjorts oåtkomlig.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 40
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Om tillämpligt, uppgifter om 
eventuell användning av automatiserade 
metoder vid beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Värdtjänstleverantörer ska inte 
vara skyldiga att lämna en sådan 
motivering som avses i punkt 1 om detta 
skulle leda till överträdelse av en rättslig 
skyldighet. Värdtjänstleverantörer ska 
heller inte vara skyldiga att lämna en 
sådan motivering som avses i punkt 1 om 
leverantören kan visa att 
tjänstemottagaren vid upprepade tillfällen 
har tillhandahållit olagligt innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Efter att de interna mekanismerna 
för hantering av klagomål har utnyttjats 
ska tjänstemottagare till vilka de beslut 
som avses i artikel 17.1 riktas ha rätt att 
välja ett organ för tvistlösning utanför 
domstol som har certifierats i enlighet med 
punkt 2 och utsetts av onlineplattformen 
som ett godkänt organ för tvistlösning 
utanför domstol för att lösa tvister som rör 
dessa beslut, inklusive klagomål som inte 
har kunnat lösas genom det interna system 
för hantering av klagomål som avses i den 
artikeln. Onlineplattformarna ska utse två 
eller fler oberoende organ för tvistlösning 
för varje enskild medlemsstat och 
interagera i god tro med det av den 
klagande utvalda organet för att lösa 
tvisten och ska vara bundna av det beslut 
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som organet fattar.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tvistlösningen är lättillgänglig via 
elektronisk kommunikationsteknik.

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

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tvistlösningen sker i enlighet med 
tydliga och rättvisa förfaranderegler.

(e) Den erbjuder tvistlösning som sker 
i enlighet med tydliga och rättvisa 
förfaranderegler och tillräckligt 
sekretesskydd.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

avgör tvisten till onlineplattformens fördel 
och finner klagomålet vara uppenbart 
ogrundat eller otillbörligt ska mottagaren 
stå för 10 % av de avgifter eller andra 
utgifter som onlineplattformen har betalat 
eller ska betala i samband med 
tvistlösningen.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Onlineplattformar ska på sina 
villkor och separat för varje enskild 
medlemsstat utse två eller fler organ för 
tvistlösning utanför domstol som de 
godkänner. För att kunna utses måste 
dessa organ för tvistlösning utanför 
domstol vara certifierade av samordnaren 
för digitala tjänster för den berörda 
medlemsstaten i enlighet med denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om en onlineplattform väljer att 
inte utse ett eller flera organ för 
tvistlösning utanför domstol eller utser 
organ vars expertis inte står i relation till 
tvisten i fråga eller som inte kan lösa 
tvister på den klagandes eget språk, har 
den klagande rätt att välja ett annat organ 
för tvistlösning utanför domstol som har 
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certifierats i enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Onlineplattformarna ska vidta de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att de 
anmälningar som inkommer från betrodda 
anmälare via de mekanismer som avses i 
artikel 14 prioriteras för behandling och 
beslut utan dröjsmål. Den prioritering som 
görs av anmälningar som inkommer från 
betrodda anmälare får inte försena 
behandlingen av andra anmälningar om 
trovärdigheten för dem som inkommit 
med dessa och de berörda situationernas 
allvarlighetsgrad och brådskande 
karaktär anses vara exceptionell.

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Detta avsnitt ska tillämpas på 
onlineplattformar som tillhandahåller sina 
tjänster åt ett genomsnittligt antal aktiva 
tjänstemottagare i unionen per månad som 
uppgår till 45 miljoner eller mer, eller om 
plattformens verksamhetsmodell och 
natur anses utgöra en systemrisk som 
bedömts i enlighet med den metod som 
fastställs i de delegerade akter som avses i 
punkt 3. Detta avsnitt ska inte tillämpas på 
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onlineplattformar som kan betecknas som 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG. Detta avsnitt ska heller inte 
tillämpas på företag som tidigare har 
uppfyllt kraven för status som 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i bilagan till rekommendation 
2003/361/EG under de närmaste tolv 
månaderna efter att de förlorat denna 
status i enlighet med artikel 4.2 i samma 
rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

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, liksom alla 
möjligheter som tjänstemottagaren har att 
modifiera eller påverka dessa 
huvudparametrar som de ska göra 
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 66

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 
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hållet inaktivera det algoritmiska urvalet 
inom rekommendationssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 67

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 68

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 70

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, information och 
åtkomst till data enbart i syfte att bedriva 
forskning som bidrar till kartläggningen 
och förståelsen av systemrisker enligt 
artikel 26.1.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
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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 under en 
begränsad tid och via onlinedatabaser eller 
gränssnitt för applikationsprogrammering, 
när så är lämpligt.

Or. en


