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Amendement 1
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een aantal 
kwesties met betrekking tot het burgerlijk 
en handelsrecht en de handhaving van het 
burgerlijk en administratief recht ook van 
bijzonder belang zijn voor de loutere 
betrekkingen tussen consumenten;

A. overwegende dat een aantal 
kwesties met betrekking tot het burgerlijk 
en handelsrecht en de handhaving van het 
burgerlijk en administratief recht ook van 
bijzonder belang zijn voor de loutere 
betrekkingen tussen consumenten, alsmede 
voor het onlineconcurrentievermogen en 
de onlinemededinging;

Or. ro

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de regels die zijn 
verankerd in Richtlijn 2000/31/EG inzake 
elektronische handel al twee decennia de 
ontwikkeling van het internet en van 
digitale diensten in de EU mogelijk 
hebben gemaakt en essentieel zijn voor de 
bescherming van grondrechten, alsook 
voor het waarborgen van een innovatief 
ondernemingsklimaat; overwegende dat 
de herziening daarvan pas na grondig 
onderzoek en met de uiterste 
zorgvuldigheid dient plaats te vinden;

Or. en

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het doel van een 
herziening van de wet inzake digitale 
diensten is om de civielrechtelijke en 
handelsrechtelijke bepalingen betreffende 
de verantwoordelijkheid van 
onlineplatforms en aanbieders van 
hostingdiensten te actualiseren, teneinde 
bedrijven, gebruikers en de samenleving 
als geheel zekerheid en veiligheid te 
verschaffen;

Or. en

Amendement 4
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het belangrijk is 
om de essentiële rol te erkennen van de 
richtlijn inzake elektronische handel voor 
het stimuleren van de elektronische 
handel in Europa, en met name ter 
ondersteuning van het hele project van de 
interne markt;

Or. ro

Amendement 5
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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A bis. overwegende dat is aangetoond dat 
er op onlinemarktplaatsen talrijke illegale 
producten en diensten worden 
aangeboden, wat maatregelen vereist in 
de wet inzake digitale diensten;

Or. fr

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat in de wet inzake 
digitale diensten duidelijke verplichtingen 
moeten worden opgenomen voor 
onlineplatforms en een specifieke 
aansprakelijkheidsregeling voor 
onlinemarktplaatsen tot stand moet 
worden gebracht;

Or. fr

Amendement 7
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, 
waar het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders 

Schrappen
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van grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 8
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal moeten 
voorkomen door de doeltreffende 
toepassing van de toepasselijke 
voorschriften betreffende 
gegevensbescherming en e-privacy; merkt 
op dat de vaststelling van de persoonlijke 
identiteit van verkopers in het digitale 
verkeer essentieel is voor de veiligheid van 
digitale transacties en dat zij daarom 
moeten worden verplicht hun identiteit 
mee te delen, terwijl aanbieders van grote 
markten zouden kunnen worden verplicht 
om hun identiteit te verifiëren om het 
aanbod van namaakgoederen en andere 
frauduleuze activiteiten te beperken, 
onbetrouwbare onlineaanbieders te 
ontmoedigen en de rechtshandhaving te 
ondersteunen; meent echter dat die 
verplichtingen evenredig moeten zijn en 
vergezeld moeten gaan van voldoende 
waarborgen om de privacy van gebruikers 
die legitieme en legale activiteiten 
verrichten te beschermen;

Or. en
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Amendement 9
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
maar wijst erop dat wanneer platforms de 
identiteit van gebruikers moeten 
verifiëren, zij de identiteit van gebruikers 
niet zonder hun uitdrukkelijke en 
vrijwillig verleende toestemming bekend 
mogen maken;

Or. en

Amendement 10
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens, identiteitsdiefstal en andere 
vormen van misbruik van 
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consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

persoonsgegevens die online verzameld 
zijn; merkt op dat in gevallen waarin de 
richtlijn consumentenrechten handelaren 
verplicht hun identiteit mee te delen, 
aanbieders van grote markten zouden 
kunnen worden verplicht om hun identiteit 
te verifiëren, terwijl in andere gevallen het 
recht om anoniem gebruik te maken van 
digitale diensten moet worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 11
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch en juridisch mogelijk en 
redelijk is, verplicht moeten worden om 
anoniem gebruik en betaling van hun 
diensten mogelijk te maken, aangezien 
anonimiteit een doeltreffende preventie 
vormt tegen ongeoorloofde bekendmaking 
van gegevens en identiteitsdiefstal; merkt 
op dat in gevallen waarin het Unierecht 
handelaren verplicht hun identiteit mee te 
delen, aanbieders van onlinemarktplaatsen 
zouden kunnen worden verplicht om de 
identiteit van professionele en niet-
professionele handelaren te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten kan worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 12
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders van 
grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar 
het technisch mogelijk en redelijk is, 
verplicht moeten worden om anoniem 
gebruik en betaling van hun diensten 
mogelijk te maken, aangezien anonimiteit 
een doeltreffende preventie vormt tegen 
ongeoorloofde bekendmaking van 
gegevens en identiteitsdiefstal; merkt op 
dat in gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, hosts van 
“marktplaats”-inhoud verplicht moeten 
zijn om de identiteit te kunnen verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

Or. fr

Amendement 13
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om 
hostingplatforms voor 
onlinemarktplaatsen te verplichten om de 
accounts te sluiten van gebruikers die 
meermaals illegale inhoud online hebben 
geplaatst en om de nodige maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat die inhoud 
opnieuw op hun platform zou 
verschijnen;

Or. fr

Amendement 14
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat het komende 
wetgevingsvoorstel betreffende de wet 
inzake digitale diensten het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
volledig in acht moet nemen, alsook de 
regels van de Unie inzake de bescherming 
van consumenten, hun veiligheid, privacy 
en persoonsgegevens, evenals andere 
grondrechten;

Or. en

Amendement 15
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat aanbieders van onlinediensten 
de identiteit van hun zakelijke klanten 
verifiëren en zo voldoen aan de vereisten 
voorzien in artikel 5 van Richtlijn 
2000/31/EG inzake elektronische handel;

Or. en

Amendement 16
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat producten die via 
onlinemarktplaatsen worden gekocht, 



AM\1207891NL.docx 11/48 PE653.841v01-00

NL

moeten voldoen aan alle relevante 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
aangezien de wet inzake digitale diensten 
de aansprakelijkheids- en 
veiligheidsregels voor digitale platforms, 
diensten en producten moet kunnen 
actualiseren;

Or. fr

Amendement 17
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op het belang om de 
hoofdbeginselen van de richtlijn inzake 
elektronische handel, te weten het 
beginsel van het land van oorsprong, de 
beperkte-aansprakelijkheidsregeling en 
het verbod op algemene 
toezichtverplichtingen, te behouden in het 
wetgevingsvoorstel betreffende de wet 
inzake digitale diensten;

Or. en

Amendement 18
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst op de noodzaak om 
het begrip “dominante platforms” te 
definiëren en de kenmerken daarvan vast 
te leggen;

Or. en
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Amendement 19
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat er geen 
voorafgaande controle van inhoud dient 
plaats te vinden; onderstreept de 
noodzaak van meer transparantie bij de 
beoordeling en het beheer van inhoud 
door platforms die hosting aanbieden voor 
inhoud, en stelt daarom voor om een 
controlemechanisme in te voeren voor 
dominante platforms die hosting voor 
inhoud aanbieden, waarmee een nieuw of 
bestaand Europees agentschap of orgaan 
de risico’s van hun beheerbeleid voor 
inhoud kan evalueren; onderstreept dat 
het belangrijk is om hierbij te bekijken of 
de beslissing werd genomen door een 
persoon of door een algoritme, en in het 
laatste geval, of deze door een persoon is 
gecontroleerd;

Or. en

Amendement 20
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. benadrukt dat 
tussenpersonen, waar het technisch 
mogelijk en redelijk is, verplicht moeten 
worden om anoniem gebruik en betaling 
van hun diensten mogelijk te maken, 
aangezien anonimiteit een doeltreffende 
preventie vormt tegen ongeoorloofde 
bekendmaking van gegevens en 
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identiteitsdiefstal; merkt op dat in 
gevallen waarin de richtlijn 
consumentenrechten handelaren verplicht 
hun identiteit mee te delen, aanbieders 
van grote markten zouden kunnen worden 
verplicht om hun identiteit te verifiëren, 
terwijl in andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 21
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren; beklemtoont dat 
overheidsinstanties in de geest van de 
rechtspraak over communicatiedata 
uitsluitend toegang mogen krijgen tot de 
abonneegegevens en metadata van een 
gebruiker om met voorafgaande 
rechterlijke toestemming een onderzoek in 
te stellen naar verdachten van een ernstig 
strafbaar feit;

Or. en

Amendement 22
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

2. wijst op het belang van de 
handhaving van Verordening (EU) 
2016/679 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en merkt op dat het mogelijk is 
om op basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan dit privacykader;

Or. en

Amendement 23
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

2. merkt op dat aangezien bij de 
onlineactiviteiten van personen hun 
persoonsgegevens mogelijk worden 
verzameld en gebruikt, dit onderworpen 
moet worden aan een specifiek 
privacykader en beperkt moet worden tot 
wat noodzakelijk is om de dienst te 
verlenen en het gebruik ervan te factureren;

Or. en
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Amendement 24
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

2. merkt op dat de aggregatie van big 
data en de toepassing van hulpmiddelen 
voor informatiebewerking, bijvoorbeeld de 
verwerking van natuurlijke taal, het 
mogelijk maken de persoonlijke 
voorkeuren en het gedrag van 
consumenten in kaart te brengen, 
mogelijk met het oogmerk om hen te 
beïnvloeden; suggereert daarom dat het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, met name indirect, en dat 
daarom het verzamelen, gebruiken en 
raadplegen van persoonsgegevens 
betreffende het gebruik van digitale 
diensten onderworpen moet worden aan 
een specifiek privacykader en beperkt moet 
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is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

worden tot wat strikt noodzakelijk is om de 
dienst te verlenen en het gebruik ervan aan 
gebruikers te factureren;

Or. ro

Amendement 26
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten, met name door 
systemische platforms en sociale 
netwerken, onderworpen moet worden aan 
een specifiek privacykader en beperkt moet 
worden tot wat noodzakelijk is om de 
dienst te verlenen en het gebruik ervan te 
factureren;

Or. en

Amendement 27
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 

2. merkt op dat het mogelijk is om op 
basis van de onlineactiviteiten van 
personen een diepgaand inzicht te krijgen 
in hun persoonlijkheid en hen te 
manipuleren, en dat daarom het 
verzamelen en gebruiken van 
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persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan een specifiek privacykader en 
beperkt moet worden tot wat noodzakelijk 
is om de dienst te verlenen en het gebruik 
ervan te factureren;

persoonsgegevens betreffende het gebruik 
van digitale diensten onderworpen moet 
worden aan de AVG en de voorschriften 
inzake e-privacy;

Or. en

Amendement 28
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. maakt zich zorgen dat diensten 
voor eenmalige aanmelding kunnen 
worden gebruikt om gebruikers op 
verschillende platforms te volgen; beveelt 
aan van aanbieders die een dienst voor 
eenmalige aanmelding ondersteunen en 
een dominant marktaandeel hebben, te 
eisen dat zij ook ten minste één open en 
generiek authenticatiesysteem 
ondersteunen dat is gebaseerd op een 
niet-gepatenteerd kader;

Or. en

Amendement 29
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt opnieuw dat aanbieders 
van hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen niet moeten worden 
verplicht om algemeen toezicht te houden 
op door gebruikers gegenereerde inhoud;
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Or. en

Amendement 30
Gunnar Beck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet altijd in staat zijn om 
illegale inhoud te onderscheiden van 
inhoud die in een bepaalde context legaal 
is; benadrukt dat dit probleem niet wordt 
opgelost wanneer de geautomatiseerde 
meldingen door dienstverleners door 
mensen worden geëvalueerd, aangezien 
particuliere werknemers niet de 
onafhankelijkheid, de kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
de voorwaarden zou kunnen vaststellen op 
grond waarvan aanbieders van 
hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen een verplichting wordt 
opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie;

Or. en

Amendement 31
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten technologieën voor 
herkenning van inhoud kunnen helpen 
om illegale inhoud te onderscheiden van 
legale inhoud, voor zover dat wettelijk 
vereist is, en de huidige aanpak kunnen 
verbeteren, mits zij gebruikt worden in 
combinatie met menselijke controle onder 
toepassing van verhoogde transparantie; 
onderstreept dat om het welzijn en de 
onafhankelijkheid van het betrokken 
personeel te waarborgen, de werknemers 
gepaste training en adequate 
psychologische steun moeten krijgen om 
de vaardigheden te ontwikkelen die zij 
voor hun werk nodig hebben en hen in 
staat stellen te bepalen wanneer zij met 
overheidsinstanties moeten samenwerken; 
benadrukt dat de wet inzake digitale 
diensten uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, tenzij anders bepaald in 
een bestaande wettekst; stelt met nadruk 
dat de door de aanbieders gebruikte 
procedures voor inhoudsmoderatie niet 
mogen leiden tot een algemene controle 
op geüploade inhoud;

Or. en

Amendement 32
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
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dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners, hun personeel of 
hun opdrachtnemers worden geëvalueerd, 
aangezien particuliere werknemers niet de 
onafhankelijkheid, de kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

Or. en

Amendement 33
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die 
in een bepaalde context legaal is; 
benadrukt dat dit probleem niet wordt 
opgelost wanneer de geautomatiseerde 
meldingen door dienstverleners door 
mensen worden geëvalueerd, aangezien 
particuliere werknemers niet de 
onafhankelijkheid, de kwalificatie, noch 
de verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 

3. benadrukt het belang om een 
duidelijk, uniform en actueel 
regelgevingskader vast te stellen, met 
inbegrip van duidelijke definities en 
doeltreffendere regels voor de bestrijding 
van schadelijke en illegale online-inhoud; 
benadrukt daarom dat de wet inzake 
digitale diensten ervoor moet zorgen dat 
onlineplatforms die inhoud actief hosten 
of modereren meer verantwoordelijkheid 
dragen voor die inhoud, alsook aanbieders 
van hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen moet stimuleren om 
proactieve maatregelen toe te passen, 
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aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

zoals maatregelen tegen veelplegers of het 
gebruik van betrouwbare melders, 
massameldingen of geautomatiseerde 
instrumenten om de verspreiding van 
illegale inhoud op te sporen en te 
voorkomen, onverminderd de 
mogelijkheden die de betrokken partijen 
hebben om gerechtelijke stappen te 
ondernemen;

Or. en

Amendement 34
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
opinie-inhoud te onderscheiden van 
opinie-inhoud die in een bepaalde context 
legaal is; benadrukt dat dit probleem wordt 
opgelost wanneer de geautomatiseerde 
meldingen door mensen worden 
geëvalueerd; beklemtoont daarom dat de 
wet inzake digitale diensten uitdrukkelijk 
moet toestaan dat aanbieders van 
hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen geautomatiseerde 
instrumenten voor inhoudsmoderatie 
gebruiken indien het gebruik daarvan 
wordt aangevuld met een evaluatie door 
mensen;
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basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

onderstreept dat aanbieders van 
hostingdiensten voor commerciële inhoud 
of andere technische tussenpersonen 
“notice-and-stay-down”-mechanismen 
moeten invoeren; stelt met nadruk dat de 
door marktplaatsaanbieders gebruikte 
procedures voor inhoudsmoderatie moeten 
leiden tot eventuele controlemaatregelen 
vooraf op basis van geautomatiseerde 
instrumenten of filtering bij het uploaden 
van inhoud;

Or. fr

Amendement 35
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
moet reguleren wanneer aanbieders van 
hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen een verplichting wordt 
opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
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inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

Or. en

Amendement 36
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn om illegale 
inhoud te onderscheiden van inhoud die in 
een bepaalde context legaal is; benadrukt 
dat dit probleem niet wordt opgelost 
wanneer de geautomatiseerde meldingen 
door dienstverleners door mensen worden 
geëvalueerd, aangezien particuliere 
werknemers niet de onafhankelijkheid, de 
kwalificatie, noch de 
verantwoordingsplicht van 
overheidsinstanties hebben; benadrukt 
daarom dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen een verplichting 
wordt opgelegd om geautomatiseerde 
instrumenten te gebruiken voor 
inhoudsmoderatie, en geen “notice-and-
stay-down”-mechanismen mag opleggen; 
stelt met nadruk dat de door de aanbieders 
gebruikte procedures voor 
inhoudsmoderatie niet mogen leiden tot 
eventuele controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde instrumenten 
of filtering bij het uploaden van inhoud;

3. merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten in bepaalde omstandigheden 
niet in staat zijn om illegale inhoud te 
onderscheiden van inhoud die in een 
bepaalde context legaal is; benadrukt dat 
menselijke controle in deze gevallen 
nuttig kan zijn; benadrukt bovendien dat 
de Commissie de haalbaarheid en 
evenredigheid moet beoordelen van de 
mogelijkheid om aanbieders van 
hostingdiensten of andere technische 
tussenpersonen te verplichten om 
geautomatiseerde instrumenten voor 
inhoudsmoderatie te gebruiken, met name 
instrumenten voor de bescherming van 
kinderen tegen illegale online-inhoud, 
rekening houdend met de soort, de aard 
en de risico’s van de inhoud, waarbij zij 
de mening van een grote verscheidenheid 
aan belanghebbenden over 
geautomatiseerde instrumenten of filtering 
bij het uploaden van inhoud in 
aanmerking moet nemen en de 
bescherming van de grondrechten moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 37



PE653.841v01-00 24/48 AM\1207891NL.docx

NL

Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang om een 
bestaand of nieuw Europees agentschap 
of orgaan te belasten met de coördinatie 
van de samenwerking tussen de lidstaten 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
vraagstukken en de coördinatie van het 
netwerk van onafhankelijke nationale 
handhavingsinstanties;

Or. en

Amendement 38
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de billijkheid en 
grondrechtelijkheid van de voorwaarden 
die door tussenpersonen aan de 
gebruikers van hun diensten worden 
opgelegd, onderworpen moeten zijn aan 
rechterlijke toetsing;

Or. en

Amendement 39
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie het begrip 
“prompt handelen”, dat reeds is 
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opgenomen in Richtlijn 2000/31/EG 
inzake elektronische handel, te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 40
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. beklemtoont dat, teneinde 
constructief voort te bouwen op de 
voorschriften van de richtlijn 
elektronische handel en de 
rechtszekerheid te garanderen, de 
toepasselijke wetgeving de plichten van 
digitaledienstverleners volledig en 
uitdrukkelijk moet beschrijven in plaats 
van een algemene zorgvuldigheidsplicht 
op te leggen; benadrukt dat de wettelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor 
digitaledienstverleners niet mag afhangen 
van onduidelijke begrippen zoals de 
“actieve” of “passieve” rol van de 
dienstverleners;

Or. en

Amendement 41
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 

4. benadrukt dat de 
eindverantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de wet en het beslissen over 
de wettigheid van onlineactiviteiten altijd 
bij onafhankelijke gerechtelijke en andere 
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hostingdiensten om illegale inhoud zo 
snel mogelijk te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken, bij 
onafhankelijke gerechtelijke instanties 
moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

bevoegde overheidsinstanties moet liggen; 
meent dat aanbieders van hostingdiensten 
een zorgplicht hebben om hun gebruikers 
een veilige onlineomgeving te bieden en 
dat hun verantwoordelijkheid om illegale 
inhoud zo snel mogelijk te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken derhalve 
gebaseerd moet zijn op de bestaande 
wetgeving en jurisprudentie; is van 
mening dat verplichtingen inzake 
inhoudsverwijdering en het voorkomen 
van het hernieuwd uploaden van illegale 
inhoud alleen door middel van een geldige 
kennisgeving mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

Or. en

Amendement 42
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; waarschuwt 
daarom tegen het gebruik van bepalingen 
die platforms aanmoedigen om vrijwillige 
maatregelen toe te passen; onderstreept de 
noodzaak om te garanderen dat de 
grondrechten en civielrechtelijke rechten 
van gebruikers volledig worden 
geëerbiedigd; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
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daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

Or. en

Amendement 43
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

4. benadrukt dat de wet inzake 
digitale diensten ervoor moet zorgen dat 
er waarborgen en rechtsmiddelen 
voorhanden zijn voor alle maatregelen die 
door platforms en aanbieders van digitale 
diensten worden toegepast, aangezien 
onafhankelijke gerechtelijke instanties de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het 
handhaven van de wet, en zij uiteindelijk 
beslissen over de wettigheid van 
onlineactiviteiten en aanbieders van 
hostingdiensten kunnen gelasten om 
illegale inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 

4. benadrukt dat elke definitieve 
beslissing inzake de wettigheid van door 
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van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo 
snel mogelijk te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken, bij 
onafhankelijke gerechtelijke instanties 
moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake 
inhoudsverwijdering alleen mogen 
worden opgelegd aan aanbieders van 
hostingdiensten die daadwerkelijk kennis 
hebben van illegale inhoud en het illegale 
karakter ervan;

de gebruikers gegenereerde opinie-
inhoud, met name op sociale netwerken, 
bij onafhankelijke gerechtelijke instanties 
moet liggen en niet bij particuliere 
commerciële entiteiten;

is van mening dat hoewel de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet en het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten bij 
gerechtelijke instanties of andere 
onafhankelijke bevoegde instanties ligt, 
aanbieders van online marktplaatsdiensten 
als eerste verantwoordelijk zijn om illegale 
commerciële inhoud te verwijderen en 
gerapporteerde inhoud te evalueren;

Or. fr

Amendement 45
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, na kennisgeving aan de 
aanbieder en de overige betrokken 
partijen, bij onafhankelijke organen voor 
geschillenbeslechting moet liggen, met 
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aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan;

mogelijkheid van beroep bij gerechtelijke 
instanties; is van mening dat 
verplichtingen inzake inhoudsverwijdering 
alleen mogen worden opgelegd aan 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk kennis hebben van het 
bestaan van illegale inhoud en het illegale 
karakter ervan;

Or. en

Amendement 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake 
inhoudsverwijdering alleen mogen 
worden opgelegd aan aanbieders van 
hostingdiensten die daadwerkelijk kennis 
hebben van illegale inhoud en het illegale 
karakter ervan;

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen;

Or. en

Amendement 47
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke 
instanties moet liggen; is van mening dat 
verplichtingen inzake 
inhoudsverwijdering alleen mogen 
worden opgelegd aan aanbieders van 
hostingdiensten die daadwerkelijk kennis 
hebben van illegale inhoud en het illegale 
karakter ervan;

4. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de wet, het beslissen over de 
wettigheid van onlineactiviteiten en het 
gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken om gebruikers te beschermen, 
bij gerechtelijke instanties van de lidstaten 
moet liggen; is van mening dat zodra 
aanbieders van hostingdiensten 
daadwerkelijk kennis hebben van illegale 
inhoud en het illegale karakter ervan, zij 
verplicht zijn deze onverwijld te 
verwijderen;

Or. en

Amendement 48
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten de toepassing van melding- en 
actieprocedures regelt, alsook dat grote 
commerciële aanbieders van 
hostingdiensten moeten zorgen voor een 
openbaar en anoniem toegankelijk 
mechanisme voor het melden van 
kennelijk illegale inhoud die op hun 
platform is gepubliceerd, dat er 
voorwaarden moeten worden vastgesteld 
die bepalen wanneer een melding geldig is 
en moet worden opgevolgd, dat meldingen 
moeten worden onderzocht door 
gekwalificeerd personeel, dat de 
aanbieder van de inhoud eerst moet 
worden gehoord voordat de toegang tot de 
inhoud wordt geblokkeerd, mits dit geen 
belemmering of gevaar vormt voor 
lopende strafrechtelijke onderzoeken, en 
dat gepaste verhaalmechanismen, zowel 
via organen voor geschillenbeslechting 
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als via rechterlijke instanties, beschikbaar 
moeten worden gesteld, met toepassing 
van redelijke termijnen; benadrukt dat 
sancties moeten worden opgelegd aan 
personen die systematisch en 
herhaaldelijk onterechte of oneigenlijke 
meldingen indienen; beklemtoont dat voor 
kleinere commerciële en niet-commerciële 
aanbieders niet dezelfde verplichtingen 
moeten gelden;

Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het meldings- en 
actiesysteem van de richtlijn inzake de 
digitale markt – dat commerciële 
platforms verplicht om geïdentificeerde 
illegale inhoud te verwijderen, na melding 
door met name de rechthebbenden en na 
een evaluatie – moet worden versterkt met 
een “notice-and-stay-down”-mechanisme 
om ervoor te zorgen dat reeds verwijderde 
illegale inhoud niet opnieuw op het 
platform kan verschijnen;

Or. fr

Amendement 50
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang om het 
beginsel dat “wat offline illegaal is, ook 
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online illegaal is” vast te stellen en toe te 
passen, alsook de noodzaak om manieren 
te vinden om te voorkomen dat illegale 
online inhoud na verwijdering niet meer 
in een andere vorm terugkomt;

Or. ro

Amendement 51
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie grote 
aanbieders van hostingdiensten ertoe te 
verplichten ernstige strafbare feiten te 
melden aan de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties zodra zij 
daarvan op de hoogte zijn;

Or. en

Amendement 52
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept dat illegale 
inhoud moet worden verwijderd op de 
plaats waar hij wordt gehost, en dat 
aanbieders van internettoegang niet 
mogen worden verplicht de toegang tot 
inhoud te blokkeren;

Or. en

Amendement 53
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Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat op 
wetsovertredingen evenredige sancties 
moeten worden gesteld, die echter niet 
kunnen bestaan uit de uitsluiting van 
personen van digitale diensten;

Or. en

Amendement 54
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. wijst erop dat, teneinde de 
normen inzake de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen, 
tegenstrijdige wetgeving te voorkomen, 
ongerechtvaardigde en ondoeltreffende 
geoblocking te verhinderen en te komen 
tot een geharmoniseerde digitale 
eengemaakte markt, aanbieders van 
hostingdiensten er niet toe mogen worden 
verplicht om de toegang tot informatie die 
in hun land van oorsprong wettig is, te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken;

Or. en

Amendement 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van 
inhoud op basis van het volgen van 
handelingen van de gebruiker, de 
toestemming van de gebruiker vereist is; 
vindt dat gebruikers van sociale 
netwerken het recht moeten hebben om 
hun tijdlijn in chronologische volgorde te 
zien; stelt voor dat dominante platforms 
de gebruikers een API bieden om inhoud 
te laten beheren door software of diensten 
van hun keuze;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden om 
inhoud te laten beheren door software of 
diensten van hun keuze;

5. wijst erop dat de wet inzake 
digitale diensten, omwille van de 
bescherming van de grondrechten en het 
waarborgen van de rechtszekerheid, geen 
gebruik mag maken van het juridisch niet 
gedefinieerde concept “schadelijke 
inhoud”, maar wel de bekendmaking van 
onwettige inhoud moet aanpakken; 
benadrukt dat de verspreiding van valse en 
racistische informatie op sociale media 
moet worden ingeperkt door de gebruikers 
controle te geven over de inhoud die hen 
wordt aangeboden; benadrukt dat voor het 
beheren van inhoud op basis van het 
volgen van handelingen van de gebruiker, 
de toestemming van de gebruiker vereist is; 
vindt dat gebruikers van sociale netwerken 
het recht moeten hebben om hun tijdlijn in 
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chronologische volgorde te zien; stelt voor 
dat dominante platforms de gebruikers een 
API bieden om inhoud te laten beheren 
door software of diensten van hun keuze;

Or. en

Amendement 57
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden 
om inhoud te laten beheren door software 
of diensten van hun keuze;

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en illegale inhoud op sociale media 
onder meer kan worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat platforms 
voor meer transparantie betreffende 
geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen moeten zorgen 
door te waarborgen dat de algoritmen niet 
subjectief zijn, alsook dat de 
besluitvorming met systemen die 
gebruikmaken van algoritmen te allen 
tijde zo begrijpelijk en transparant 
mogelijk is;

Or. en

Amendement 58
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden om 
inhoud te laten beheren door software of 
diensten van hun keuze;

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de voorafgaande en 
volledig geïnformeerde toestemming van 
de gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden om 
inhoud te laten beheren door software of 
diensten van hun keuze;

Or. ro

Amendement 59
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden 
om inhoud te laten beheren door software 
of diensten van hun keuze;

5. benadrukt dat de verspreiding van 
desinformatie en schadelijke inhoud op 
sociale media moet worden ingeperkt door 
de gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien, ongeacht of er sprake is 
geweest van curatie van de inhoud; stelt 
voor dat platforms met een sterke 
marktpositie een API bieden waarmee 
gebruikers de inhoud kunnen laten 
beheren door software of diensten van hun 
keuze;
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Or. en

Amendement 60
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 
van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden om 
inhoud te laten beheren door software of 
diensten van hun keuze;

5. benadrukt dat de verspreiding van 
desinformatie, zoals valse en racistische 
informatie op sociale media moet worden 
ingeperkt, mede door de gebruikers 
controle te geven over de inhoud die hen 
wordt aangeboden; benadrukt dat voor het 
beheren van inhoud op basis van het 
volgen van handelingen van de gebruiker, 
de toestemming van de gebruiker vereist is; 
vindt dat gebruikers van sociale netwerken 
het recht moeten hebben om hun tijdlijn in 
chronologische volgorde te zien; stelt voor 
dat dominante platforms de gebruikers een 
API bieden om inhoud te laten beheren 
door software of diensten van hun keuze;

Or. en

Amendement 61
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat de verspreiding van 
valse en racistische informatie op sociale 
media moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de 
inhoud die hen wordt aangeboden; 
benadrukt dat voor het beheren van inhoud 
op basis van het volgen van handelingen 
van de gebruiker, de toestemming van de 
gebruiker vereist is; vindt dat gebruikers 

5. benadrukt dat gebruikers controle 
moeten hebben over de inhoud die hen op 
sociale media wordt aangeboden; 
benadrukt dat gebruikers moeten kunnen 
afzien van het beheer van inhoud op basis 
van het volgen van handelingen van de 
gebruiker; vindt dat gebruikers van sociale 
netwerken het recht moeten hebben om 
hun tijdlijn in chronologische volgorde te 
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van sociale netwerken het recht moeten 
hebben om hun tijdlijn in chronologische 
volgorde te zien; stelt voor dat dominante 
platforms de gebruikers een API bieden om 
inhoud te laten beheren door software of 
diensten van hun keuze;

zien; stelt voor dat dominante platforms de 
gebruikers een API bieden om inhoud te 
laten beheren door software of diensten 
van hun keuze;

Or. en

Amendement 62
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak van 
handhaving van de bestaande 
maatregelen ter beperking van de 
gegevens die worden verzameld door 
platforms die hosting aanbieden voor 
inhoud, onder meer op basis van de 
interactie van gebruikers met de inhoud 
die door deze platforms wordt 
aangeboden, om zo gerichte 
advertentieprofielen op te stellen, met 
name door strikte voorwaarden te stellen 
aan het gebruik van gerichte persoonlijke 
advertenties;

Or. en

Amendement 63
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt erop aan om 
discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;
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Or. en

Amendement 64
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt platforms die 
hosting voor inhoud aanbieden om 
gerichte reclame die gebaseerd is op de 
eerdere interactie van de gebruiker met de 
door hen of op de websites van derden 
aangeboden inhoud alleen te gebruiken 
indien de gebruiker hiervoor van tevoren 
toestemming heeft verleend, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2016/679;

Or. en

Amendement 65
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten krijgen 
op platformoverschrijdende interactie via 
open interfaces (interconnectiviteit).

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten krijgen 
op platformoverschrijdende interactie via 
open interfaces (interconnectiviteit). 
benadrukt dat onlinemarktplaatsen 
moeten worden gestimuleerd om gesloten 
ecosystemen te hanteren voor het gebruik 
van de digitale producten die via hun 
diensten verkocht worden; is van mening 
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dat er een hoge mate van interoperabiliteit 
moet worden gewaarborgd door deze 
producten in een open formaat aan te 
bieden dat het mogelijk maakt om hen 
naar iedere gewenste digitale omgeving te 
exporteren;

Or. en

Amendement 66
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten krijgen 
op platformoverschrijdende interactie via 
open interfaces (interconnectiviteit).

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten krijgen 
op platformoverschrijdende interactie via 
open interfaces (interconnectiviteit); 
beklemtoont dat deze gebruikers in 
contact moeten kunnen treden met 
gebruikers van alternatieve diensten en 
dat de gebruikers van alternatieve 
diensten op hun beurt met deze gebruikers 
in contact moeten kunnen treden;

Or. en

Amendement 67
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
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voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten krijgen 
op platformoverschrijdende interactie via 
open interfaces (interconnectiviteit).

voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van sociale-
mediadiensten en ‑berichtendiensten met 
een sterke marktpositie het recht moeten 
krijgen op platformoverschrijdende 
interactie via open interfaces 
(interconnectiviteit).

Or. en

Amendement 68
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten het recht moeten 
krijgen op platformoverschrijdende 
interactie via open interfaces 
(interconnectiviteit).

6. benadrukt dat, om het lock-in-effect 
van gecentraliseerde netwerken te 
voorkomen en de concurrentie en de 
keuzevrijheid van de consument te 
waarborgen, gebruikers van dominante 
sociale-mediadiensten en 
‑berichtendiensten waar gepast de 
mogelijkheid moeten krijgen om gebruik 
te maken van platformoverschrijdende 
interactie via open interfaces 
(interconnectiviteit).

Or. en

Amendement 69
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om te 
voorzien in een verbod op het opleggen 
van een vergrendeld eigen ecosysteem 
voor het gebruik van digitale producten; 
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wijst erop dat om echte interoperabiliteit 
van gegevens mogelijk te maken, de 
bestandsindelingen van digitale producten 
open indelingen moeten zijn die 
gebruikers toelaten om gegevens te 
exporteren naar andere digitale 
omgevingen;

Or. fr

Amendement 70
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het 
onlinemarktplaatsen verboden moet 
worden om gesloten ecosystemen te 
hanteren voor het gebruik van de digitale 
producten die via hun diensten verkocht 
worden; is van mening dat er een hoge 
mate van interoperabiliteit moet worden 
gewaarborgd door deze producten aan te 
bieden in een formaat dat het gebruik 
ervan niet beperkt tot een bepaald 
bedrijfseigen digitaal ecosysteem;

Or. en

Amendement 71
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat het noodzakelijk 
is dat de Europese Commissie, bij de 
voorbereiding van het voorstel voor een 
wetgevingspakket inzake digitale diensten, 
zich bewust is van het belang om het 
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potentieel van de digitale eengemaakte 
markt te ontsluiten door middel van een 
doeltreffend en evenwichtig rechtskader 
dat de versnippering van de regelgeving 
helpt tegengaan, het vertrouwen van de 
consument in het gebruik van 
elektronische handel versterkt en 
tegelijkertijd aan kleine en middelgrote 
ondernemingen de kans biedt hun positie 
op de markt te verstevigen;

Or. ro

Amendement 72
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie om de 
toegang tot de Europese markt te 
verbieden aan hostingplatforms voor 
onlinemarktplaatsen die:
- niet in staat zijn om hun gebruikers te 
identificeren;
- niet alle nodige maatregelen treffen om 
illegale inhoud te verwijderen;
- de accounts van gebruikers die 
meermaals illegale inhoud online hebben 
geplaatst niet sluiten.

Or. fr

Amendement 73
József Szájer, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 bis. benadrukt dat ieder nieuw 
rechtskader op het gebied van digitale 
diensten werkbaar moet zijn voor 
Europese start-ups en kmo’s, en derhalve 
evenredige verplichtingen en duidelijke 
waarborgen moet vaststellen voor alle 
sectoren;

Or. en

Amendement 74
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat nieuwe 
technologische oplossingen moeten 
worden gezocht en toegepast waarmee de 
verantwoordelijkheid van platforms wordt 
gewaarborgd en de identiteit en 
anonimiteit van gebruikers worden 
beschermd;

Or. en

Amendement 75
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat de toepassing van 
het beginsel van het land van oorsprong 
bij het verlenen van diensten van de 
informatiemaatschappij essentieel is voor 
de werking van de digitale eengemaakte 
markt;

Or. en
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Amendement 76
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept de noodzaak van 
specifieke mediavoorschriften die:
1) de bepalingen voor platforms en sociale 
media verduidelijken. Daarbij moet de 
preventie van misbruik gebaseerd zijn op 
de bestaande rechtspraak van het 
Europese Hof van Justitie, alsook op 
duidelijke bepalingen betreffende hun 
zorgplichten;
2) de verantwoordelijkheid van platforms 
voor inhoud en diensten beperken, 
wanneer deze al onder de redactionele 
controle staan van een leverancier van 
inhoud die zelf onderworpen is aan 
uitgebreide regelgeving, alsook aan het 
onafhankelijke en doeltreffende toezicht 
van een erkende, onafhankelijke bevoegde 
autoriteit;
3) het de exploitanten van platforms 
onmogelijk maken om deze inhoud te 
wijzigen;
4) bepalen dat als het nodig is om 
dergelijke inhoud te verwijderen, dit 
uitsluitend kan gebeuren op basis van een 
rechterlijk bevel;
5) in deze context nadrukkelijk vaststellen 
dat de toekomstige wet inzake digitale 
diensten de bepalingen van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten niet mag 
ondergraven of overbodig mag maken, 
noch de toekomstige wijziging daarvan 
mag belemmeren;
6) vaststellen dat mediabedrijven toegang 
moeten krijgen tot de gegevens die door of 
in verband met hun diensten en inhoud op 
platforms zijn gegenereerd.
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Or. en

Amendement 77
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beveelt ten zeerste aan dat 
platforms die als onlinemarktplaatsen 
fungeren gebruikers informatie 
verstrekken over de voornaamste criteria 
die worden gebruikt om de volgorde en 
rangorde te bepalen van de producten die 
aan gebruikers worden getoond naar 
aanleiding van een zoekopdracht, met 
name als de resultaten zijn beïnvloed door 
een vergoeding van een leverancier of als 
de exploitant van het platform zelf 
optreedt als leverancier van bepaalde 
producten die in de resultaten van de 
zoekopdracht worden getoond;

Or. en

Amendement 78
József Szájer, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt het belang om het 
geografische bereik van de wet inzake 
digitale diensten uit te breiden naar de 
activiteiten van aanbieders van digitale 
diensten die in derde landen gevestigd 
zijn, mits zij hun diensten ook in de EU 
aanbieden; stelt voor dat tussenpersonen 
die in een derde land zijn gevestigd, een 
wettelijke vertegenwoordiger moeten 
aanwijzen die in de Unie is gevestigd en 
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aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
producten of diensten die zij aanbieden;

Or. en

Amendement 79
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. stelt voor dat platforms die 
een systeem hanteren om de reputatie van 
de leveranciers van producten of diensten 
vast te stellen, informatie moeten 
verstrekken over de manier waarop deze 
scores tot stand komen; is in dit verband 
van mening dat de beoordelingen aan de 
hand waarvan deze reputatiescores 
worden berekend, gebaseerd moeten zijn 
op de authentieke ervaring van een van de 
bij de transactie betrokken partijen; 
beklemtoont dat een beoordeling niet mag 
worden gepubliceerd als de auteur een 
vergoeding heeft gekregen om een 
positieve of negatieve beoordeling te 
geven;

Or. en

Amendement 80
József Szájer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst erop dat de wet inzake 
digitale diensten bijzondere aandacht 
moet schenken aan personen met een 
handicap en hun toegang tot digitale 
diensten moet garanderen; verzoekt de 
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Commissie om dienstverleners te 
stimuleren om technische hulpmiddelen te 
ontwikkelen die personen met een 
handicap die in de Europese Unie wonen 
de mogelijkheid bieden om goed gebruik 
te maken en te profiteren van 
onlinediensten.

Or. en

Amendement 81
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. beveelt aan dat platforms 
die een reputatiesysteem hanteren voor de 
leveranciers van goederen of diensten de 
mogelijkheid bieden om de bestaande 
beoordelingen over te hevelen naar het 
reputatiesysteem van een ander platform 
wanneer de leverancier daarom vraagt of 
wanneer het contract tussen het platform 
en de betreffende leverancier wordt 
beëindigd; wijst erop dat consumenten 
moeten worden geïnformeerd over de 
herkomst van beoordelingen indien deze 
afkomstig zijn van een ander platform.

Or. en


