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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Naar aanleiding van drie door het Parlement aangenomen resoluties heeft de Commissie in 
december 2020 haar voorstel voor een wet inzake digitale diensten bekendgemaakt. Met het 
voorstel beoogt de Commissie te zorgen voor geharmoniseerde voorwaarden voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende digitale diensten in de Unie.

Het advies van LIBE

Het advies legt de nadruk op een betere bescherming van de grondrechten en op de bestrijding 
van illegale inhoud in het digitale tijdperk, in overeenstemming met de bevoegdheden van de 
commissie LIBE. De meeste amendementen geven uitvoering aan verslagen en adviezen over 
de wet inzake digitale diensten die reeds in de commissie of de plenaire vergadering zijn 
goedgekeurd. De belangrijkste voorstellen zijn:

1. De wet inzake digitale diensten moet voorzien in het recht om digitale diensten 
anoniem te gebruiken en hier anoniem voor te betalen, in alle gevallen waarin dit 
redelijkerwijs haalbaar is, in overeenstemming met het beginsel van minimale 
gegevensverwerking en ter voorkoming van ongeoorloofde openbaarmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van persoonsgegevens.

2. Eind-tot-eindversleuteling is van essentieel belang voor de veiligheid op het internet 
en mag dan ook niet worden beperkt.

3. Ter bescherming van gebruikers en het voortbestaan van traditionele media moet 
gedrags- en persoonsgericht adverteren voor niet-commerciële en politieke 
doeleinden geleidelijk worden afgeschaft en worden vervangen door contextuele 
advertentiemodellen. Hetzelfde moet gelden voor het targeten van mensen op basis 
van gevoelige gegevens, of voor het targeten van minderjarigen. Gedrags- en 
persoonsgericht targeten voor commerciële advertenties moet alleen mogelijk zijn 
wanneer gebruikers hier vrijwillig voor hebben gekozen, zonder dat zij worden 
blootgesteld aan “donkere patronen” of het risico lopen van diensten te worden 
uitgesloten, en zonder herhaaldelijk te worden geconfronteerd met 
toestemmingsbanners als zij al een duidelijke keuze hebben gemaakt in hun browser- 
of apparaatinstellingen.

4. In de geest van de rechtspraak over metagegevens van communicatie mag 
overheidsinstanties uitsluitend toegang tot historische gegevens over persoonlijke 
onlineactiviteiten worden verleend wanneer het doel is om met voorafgaande 
rechterlijke toestemming een onderzoek in te stellen naar verdachten van ernstige 
strafbare feiten of ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare 
veiligheid.

5. Van tussenpersonen die uitsluitend als doorgeefluik fungeren mag niet worden 
verlangd dat zij toegang tot inhoud blokkeren. Illegale inhoud moet worden 
verwijderd waar deze wordt gehost.
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6. Ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van de media moeten 
beslissingen over de wettigheid van inhoud bij de onafhankelijke rechter liggen, 
en niet bij overheidsinstanties.

7. Van tussenpersonen mag niet worden verlangd dat zij informatie verwijderen die 
legaal is in de lidstaat waarin zij zijn gevestigd (hun land van herkomst). Het effect 
van grensoverschrijdende verwijderingsbevelen moet beperkt blijven tot het 
grondgebied van de uitvaardigende lidstaat.

8. Er moet een speciale regeling van toepassing zijn op handelaren die op onwettige 
wijze producten of diensten in de Unie promoten of aanbieden.

9. De algemene voorwaarden van onlineplatforms moeten de grondrechten eerbiedigen 
en mogen inmenging in de vrije uitwisseling van rechtmatige informatie alleen 
toestaan wanneer deze informatie onverenigbaar is met het opgegeven doel van de 
dienst.

10. Beslissingen tot het verwijderen van inhoud door onlineplatforms moeten aan de 
rechter voorgelegd kunnen worden.

11. Wanneer melding wordt gemaakt van vermeend illegale inhoud, moet degene die de 
inhoud gepubliceerd heeft de kans krijgen om bij gekwalificeerd personeel op de 
inhoud van de melding te reageren alvorens dit personeel een besluit neemt.

12. Er moeten ook klachtenprocedures zijn voor personen die melding maken van 
illegale inhoud, onder andere slachtoffers van misdrijven, met wiens melding 
vervolgens niets is gebeurd.

13. Geautomatiseerde tools voor het modereren en filteren van inhoud mogen niet 
verplicht worden gesteld. Zij mogen alleen in uitzonderlijke gevallen door 
onlineplatforms worden gebruikt voor controle vooraf om evidente gevallen van 
illegale en contextongevoelige inhoud tijdelijk te blokkeren, waarbij elk 
geautomatiseerd besluit door een mens getoetst moet worden. Algoritmen zijn geen 
betrouwbaar hulpmiddel voor het herkennen van illegale inhoud en leiden er toe dat 
legale inhoud, met inbegrip van journalistieke inhoud, stelselmatig wordt geblokkeerd.

14. Aanbieders mogen niet worden verplicht gebruikers te bestraffen voor het ter 
beschikking stellen van illegale inhoud door hen tijdelijk van het platform te weren, 
aangezien een dergelijke verplichting zou leiden tot besluiten die buiten de rechter 
omgaan en zodoende zou worden voorbij gegaan aan de wettelijk geldende sancties.

15. De verspreiding van problematische inhoud door algoritmen moet worden beperkt 
door gebruikers controle te geven over de algoritmen die bepalen welke informatie ze 
te zien krijgen (aanbevelingssystemen).

16. “Coregulerende” mechanismen (“soft law”) zoals gedragscodes en crisisprotocollen 
moeten onder een speciale procedure vallen zodat transparantie, participatie, 
democratische controle en de fundamentele rechten beschermd worden.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten voeren in toenemende 
mate nationale wetten in, of overwegen 
deze in te voeren, over kwesties die onder 
deze verordening vallen, waarbij met name 
zorgvuldigheidseisen worden gesteld aan 
aanbieders van tussenhandelsdiensten. 
Deze uiteenlopende nationale wetgevingen 
hebben een negatieve invloed op de interne 
markt die, overeenkomstig artikel 26 van 
het Verdrag, een ruimte zonder 
binnengrenzen omvat waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd, 
rekening houdend met het inherent 
grensoverschrijdende karakter van het 
internet, dat over het algemeen voor het 
leveren van die diensten wordt gebruikt. 
De voorwaarden voor het verlenen van 
tussenhandelsdiensten in de gehele interne 
markt moeten worden geharmoniseerd, 
zodat bedrijven toegang krijgen tot nieuwe 
markten en nieuwe mogelijkheden hebben 
om de voordelen van de interne markt te 
benutten, terwijl de consumenten en andere 
afnemers van de diensten een grotere keuze 
krijgen.

(2) De aanpak van de wetgever ten 
aanzien van nieuwe risico’s en 
uitdagingen heeft tot nu toe gesteund op 
vrijwillige samenwerking. Nu is gebleken 
dat dit onvoldoende is en vanwege een 
gebrek aan geharmoniseerde regels op 
EU-niveau, hebben de lidstaten in 
toenemende mate nationale wetten 
ingevoerd, of overwegen deze in te voeren, 
over kwesties die onder deze verordening 
vallen, waarbij met name 
zorgvuldigheidseisen worden gesteld aan 
aanbieders van tussenhandelsdiensten. 
Deze uiteenlopende nationale wetgevingen 
hebben een negatieve invloed op de interne 
markt die, overeenkomstig artikel 26 van 
het Verdrag, een ruimte zonder 
binnengrenzen omvat waarin het vrije 
verkeer van goederen en diensten en de 
vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd, 
rekening houdend met het inherent 
grensoverschrijdende karakter van het 
internet, dat over het algemeen voor het 
leveren van die diensten wordt gebruikt. 
De voorwaarden voor het verlenen van 
tussenhandelsdiensten in de gehele interne 
markt moeten worden geharmoniseerd, 
zodat bedrijven toegang krijgen tot nieuwe 
markten en nieuwe mogelijkheden hebben 
om de voordelen van de interne markt te 
benutten, terwijl de consumenten en andere 
afnemers van de diensten een grotere keuze 
krijgen. Bovendien kan een versnippering 
van regelgeving negatieve gevolgen 
hebben voor de vrijheid van 
meningsuiting.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Complexe wettelijke vereisten 
zowel op het niveau van de EU als op dat 
van de lidstaten hebben bijgedragen tot 
hoge administratieve kosten en 
rechtsonzekerheid voor 
tussenhandelsdiensten die actief zijn op de 
interne markt, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals 
het recht op non-discriminatie.

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name het recht op 
privacy, bescherming van 
persoonsgegevens, vrijheid van 
meningsuiting met inbegrip van het recht 
om informatie en ideeën te ontvangen en 
verstrekken zonder tussenkomst van 
overheidsdiensten en ongeacht grenzen en 
non-discriminatie, alsook vrijheid van de 
media, vrijheid van ondernemerschap en 
consumentenbescherming. Voor kinderen 
zijn specifieke rechten verankerd in 
artikel 24 van het Handvest en in het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(VRK). In algemene opmerking nr. 25 van 



AD\1238219NL.docx 7/135 PE692.898v07-00

NL

het VN-Comité voor de rechten van het 
kind met betrekking tot de digitale 
omgeving wordt formeel uiteengezet hoe 
deze rechten op de digitale wereld van 
toepassing zijn.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een dergelijke reële band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, indien dit niet het geval 
is, op grond van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het feit dat de activiteiten 
op een of meer lidstaten zijn gericht. Het 
richten van activiteiten op een of meer 
lidstaten kan worden bepaald op basis van 
alle relevante omstandigheden, waaronder 
factoren als het gebruik van een taal of een 
munteenheid die in een lidstaat algemeen 
gangbaar is, of de mogelijkheid om 
goederen of diensten te bestellen, of het 
gebruik van een nationaal topleveldomein. 
Het richten van activiteiten op een lidstaat 
zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale app store, uit het 
feit dat er plaatselijk wordt geadverteerd of 
wordt geadverteerd in de taal die in die 
lidstaat wordt gebruikt, of uit de wijze van 
beheer van relaties met klanten, zoals het 
verstrekken van klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Er 
moet ook worden uitgegaan van een reële 
band wanneer een dienstverlener zijn 
activiteiten richt op een of meer lidstaten 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1, punt c), 
van Verordening (EU) 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad27. 
Anderzijds kan de louter technische 
toegankelijkheid van een website vanuit de 
Unie niet alleen op die grond worden 

(8) Een dergelijke reële band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, indien dit niet het geval 
is, op grond van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het feit dat de activiteiten 
op een of meer lidstaten zijn gericht. Het 
richten van activiteiten op een of meer 
lidstaten moet worden bepaald op basis van 
alle relevante omstandigheden, waaronder 
factoren als het gebruik van een taal of een 
munteenheid die in een lidstaat algemeen 
gangbaar is, of de mogelijkheid om 
goederen of diensten te bestellen, of het 
gebruik van een nationaal topleveldomein. 
Het richten van activiteiten op een lidstaat 
zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale app store, uit het 
feit dat er plaatselijk wordt geadverteerd of 
wordt geadverteerd in de taal die in die 
lidstaat wordt gebruikt, of uit de wijze van 
beheer van relaties met klanten, zoals het 
verstrekken van klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Er 
moet ook worden uitgegaan van een reële 
band wanneer een dienstverlener zijn 
activiteiten richt op een of meer lidstaten 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1, punt c), 
van Verordening (EU) 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad27. 
Anderzijds kan de louter technische 
toegankelijkheid van een website, een e-
mailadres of andere contactgegevens 
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beschouwd als een reële band met de Unie. vanuit de Unie niet alleen op die grond 
worden beschouwd als voldoende bewijs 
van een reële band met de Unie.

__________________ __________________
27Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

27Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd28, en Verordening (EU) .../... van 
het Europees Parlement en de Raad29 – 
voorgestelde verordening inzake 
terroristische online-inhoud. Deze 
verordening laat derhalve die andere 
rechtshandelingen, die moeten worden 
beschouwd als lex specialis ten opzichte 
van het algemeen geldende kader dat in 
deze verordening is vastgesteld, onverlet. 
De regels van deze verordening zijn echter 
wel van toepassing op kwesties die niet of 
niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd28, en Verordening (EU) 
2021/784 van het Europees Parlement en 
de Raad29. Deze verordening laat derhalve 
die andere rechtshandelingen, die moeten 
worden beschouwd als lex specialis ten 
opzichte van het algemeen geldende kader 
dat in deze verordening is vastgesteld, 
onverlet. De regels van deze verordening 
zijn echter wel van toepassing op kwesties 
die niet of niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 
stellen.
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stellen.

__________________ __________________
28 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele diensten) (Voor de 
EER relevante tekst) (PB L 95 van 
15.4.2010, blz. 1).

28 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele diensten) (Voor de 
EER relevante tekst) (PB L 95 van 
15.4.2010, blz. 1).

29 Verordening (EU) …/.. van het Europees 
Parlement en de Raad – voorgestelde 
verordening inzake terroristische online-
inhoud.

29 Verordening (EU) 2021/784 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2021 inzake het tegengaan van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud (Voor de EER relevante tekst) (PB 
L 172 van 17.5.2021, blz. 79).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er moet worden verduidelijkt dat 
deze verordening geen afbreuk doet aan 
de regels van het Unierecht inzake het 
auteursrecht en de daaraan verbonden 
rechten, die specifieke regels en 
procedures vaststellen die onverlet moeten 
blijven.

Schrappen

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening gebaseerd zijn op 
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gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

het algemene principe dat wat offline 
illegaal is, online ook illegaal moet zijn, 
terwijl dat wat offline legaal is, online ook 
legaal moet zijn. Het begrip “illegale 
inhoud” moet een passende definitie 
krijgen en ook informatie met betrekking 
tot illegale inhoud, producten, diensten en 
activiteiten omvatten in het geval dat 
dergelijke informatie niet is toegestaan 
volgens het toepasselijke recht van de 
Unie of de lidstaten. Met name moet dit 
begrip worden opgevat als een verwijzing 
naar informatie, ongeacht de vorm ervan, 
die volgens het toepasselijke recht illegaal 
is op zich, zoals illegale haatzaaiende 
uitlatingen, kinderpornografisch materiaal  
of terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die op 
onwettige wijze verwijst naar activiteiten 
die illegaal zijn, zoals het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
in het bijzonder het Handvest, en wat de 
precieze aard of het onderwerp van het 
recht in kwestie is.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien de bijzondere kenmerken 
van de betrokken diensten en de 
overeenkomstige noodzaak om de 
verleners van deze diensten aan bepaalde 
specifieke verplichtingen te onderwerpen, 

(13) Gezien de bijzondere kenmerken 
van de betrokken diensten en de 
overeenkomstige noodzaak om de 
verleners van deze diensten aan bepaalde 
specifieke verplichtingen te onderwerpen, 
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moet binnen de bredere categorie van 
aanbieders van hostingdiensten zoals 
gedefinieerd in deze verordening, de 
subcategorie van onlineplatforms worden 
onderscheiden. Onlineplatforms, zoals 
sociale netwerken of onlinemarktplaatsen, 
moeten worden gedefinieerd als aanbieders 
van hostingdiensten die niet alleen 
informatie opslaan die door de afnemers 
van de dienst op hun verzoek wordt 
verstrekt, maar die deze informatie ook 
verspreiden onder het publiek, eveneens op 
verzoek de afnemers van de dienst. Om te 
voorkomen dat al te ruime verplichtingen 
worden opgelegd, mogen aanbieders van 
hostingdiensten echter niet worden 
beschouwd als onlineplatforms wanneer de 
verspreiding onder het publiek slechts een 
klein en louter bijkomstig kenmerk van een 
andere dienst is en kan dat kenmerk om 
objectieve technische redenen niet worden 
gebruikt zonder die andere hoofddienst, en 
de opname van dat kenmerk geen middel 
vormt om de toepasselijkheid van de voor 
onlineplatforms geldende regels van deze 
verordening te omzeilen. Het deel van een 
online krant dat bestemd is voor reacties 
zou bijvoorbeeld een dergelijk kenmerk 
kunnen zijn, waarbij het duidelijk is dat het 
een aanvulling is op de hoofddienst die 
bestaat uit de publicatie van nieuws onder 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
de uitgever.

moet binnen de bredere categorie van 
aanbieders van hostingdiensten zoals 
gedefinieerd in deze verordening, de 
subcategorie van onlineplatforms worden 
onderscheiden. Onlineplatforms, zoals 
sociale netwerken, platforms voor het 
delen van inhoud of onlinemarktplaatsen, 
moeten worden gedefinieerd als aanbieders 
van hostingdiensten die niet alleen 
informatie opslaan die door de afnemers 
van de dienst op hun verzoek wordt 
verstrekt, maar die deze informatie ook 
verspreiden onder het publiek, eveneens op 
verzoek de afnemers van de dienst. Om te 
voorkomen dat al te ruime verplichtingen 
worden opgelegd, mogen aanbieders van 
hostingdiensten echter niet worden 
beschouwd als onlineplatforms wanneer de 
verspreiding onder het publiek slechts een 
klein en louter bijkomstig kenmerk van een 
andere dienst is en kan dat kenmerk om 
objectieve technische redenen niet worden 
gebruikt zonder die andere hoofddienst, en 
de opname van dat kenmerk geen middel 
vormt om de toepasselijkheid van de voor 
onlineplatforms geldende regels van deze 
verordening te omzeilen. Het deel van een 
online krant dat bestemd is voor reacties 
zou bijvoorbeeld een dergelijk kenmerk 
kunnen zijn, waarbij het duidelijk is dat het 
een aanvulling is op de hoofddienst die 
bestaat uit de publicatie van nieuws onder 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
de uitgever.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
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toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Enkel de mogelijkheid om 
groepen gebruikers van een bepaalde 
dienst te creëren, mag op zich niet worden 
gezien als een teken dat de informatie die 
op die manier wordt verspreid, niet onder 
het publiek wordt verspreid. De 
verspreiding van informatie binnen 
gesloten groepen die bestaan uit een 
eindig aantal vooraf bepaalde personen, 
moet echter uit dit concept worden 
uitgesloten. Interpersoonlijke 
communicatiediensten, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad39, zoals e-
mails of particuliere berichtendiensten, 
vallen buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening. Informatie mag alleen 
worden beschouwd als verspreid onder het 
publiek in de zin van deze verordening 
wanneer dit gebeurt op een rechtstreeks 
verzoek van de afnemer van de dienst die 
de informatie heeft verstrekt.

toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Wanneer derhalve voor de 
toegang tot informatie registratie of 
toelating tot een groep gebruikers vereist 
is, mag die informatie dan ook alleen 
worden geacht onder het publiek te zijn 
verspreid wanneer gebruikers die toegang 
tot de informatie wensen, automatisch 
worden geregistreerd of toegelaten zonder 
menselijke beslissing over wie toegang 
krijgt. Informatie die is uitgewisseld via 
interpersoonlijke communicatiediensten, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 
(EU) 2018/1972 van het Europees 
Parlement en de Raad39, zoals e-mails of 
particuliere berichtendiensten, worden niet 
geacht onder het publiek te zijn verspreid. 
Informatie mag alleen worden beschouwd 
als verspreid onder het publiek in de zin 
van deze verordening wanneer dit gebeurt 
op een rechtstreeks verzoek van de 
afnemer van de dienst die de informatie 
heeft verstrekt.

__________________ __________________
39 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische 
communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, 
blz. 36).

39 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische 
communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, 
blz. 36).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Op basis van de 
onlineactiviteiten van een persoon 
kunnen diepgaande inzichten worden 
verkregen in de persoonlijkheid alsook het 
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gedrag in het verleden en in de toekomst 
van die persoon, waardoor het mogelijk 
wordt om hem/haar te manipuleren. De 
hoge gevoeligheid van dergelijke 
informatie en de kans op misbruik ervan 
vereisen bijzondere bescherming. In 
overeenstemming met het beginsel van 
dataminimalisatie en ter voorkoming van 
ongeoorloofde openbaarmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van 
misbruik van persoonsgegevens, moeten 
afnemers het recht hebben om diensten 
van de informatiemaatschappij anoniem 
te gebruiken en af te rekenen wanneer 
een redelijke inspanning dit mogelijk kan 
maken. Dit laat de verplichtingen van het 
Unierecht inzake de bescherming van 
persoonsgegevens onverlet. Aanbieders 
kunnen anoniem gebruik van hun 
diensten mogelijk maken door af te zien 
van het verzamelen van persoonsgegevens 
over de afnemer en zijn onlineactiviteiten 
en door afnemers niet te beletten gebruik 
te maken van anonimiserende netwerken 
om toegang te krijgen tot de dienst. 
Anonieme betaling kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden door contant te betalen of 
gebruik te maken van contant betaalde 
vouchers of vooraf betaalde 
betaalinstrumenten. De algemene en niet-
selectieve verzameling van 
persoonsgegevens omtrent elk gebruik 
van een digitale dienst gaat op 
onevenredige wijze in tegen het recht op 
privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens. Overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 hebben 
gebruikers het recht niet overal te worden 
gevolgd wanneer zij gebruikmaken van 
diensten van de informatiemaatschappij. 
Overeenkomstig de jurisprudentie inzake 
metagegevens van communicatie moeten 
aanbieders niet worden verplicht om 
zonder onderscheid van alle afnemers de 
persoonsgegevens over het gebruik van de 
dienst te bewaren. Het toepassen van 
doeltreffende eind-tot-eindversleuteling 
op gegevens is essentieel voor het 
vertrouwen in en de veiligheid op internet 
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en is effectief in het voorkomen van 
ongeoorloofde toegang door derden. Het 
feit dat versleutelingstechnologie door 
sommigen voor illegale doeleinden wordt 
misbruikt, vormt geen geldige reden voor 
het verzwakken van eind-tot-
eindversleuteling in het algemeen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Het targeten van 
individuen op basis van 
persoonsgegevens, met inbegrip van 
gedragsgegevens, mag niet worden 
toegestaan voor niet-commerciële en 
politieke doeleinden. Misleidende of 
onduidelijke reclame voor niet-
commerciële en politieke doeleinden is 
een speciale categorie van online dreiging 
omdat het invloed uitoefent op 
mechanismen die de kern vormen voor 
het laten functioneren van onze 
democratische samenleving. Het targeten 
van minderjarigen op basis van hun 
persoonsgegevens of het targeten van 
individuen op basis van specifieke 
gegevenscategorieën waardoor kwetsbare 
groepen getarget kunnen worden, mag 
niet worden toegestaan. Het targeten van 
afnemers voor commerciële doeleinden 
mag alleen nadat de afnemer hiermee 
heeft ingestemd. Om ervoor te zorgen dat 
afnemers een werkelijke keuze hebben, 
mag het weigeren van toestemming niet 
ingewikkelder zijn dan het geven van 
toestemming, mogen geen “donkere 
patronen” worden gebruikt om de keuze 
van de afnemer te ondermijnen en mag 
weigering van toestemming er niet toe 
leiden dat de functies van het platform 
ontoegankelijk worden gemaakt. Om te 
voorkomen dat een afnemer na 
toestemming te hebben geweigerd 
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voortdurend opnieuw om toestemming 
wordt gevraagd, moeten instellingen van 
eindapparatuur die een bezwaar tegen de 
verwerking van persoonsgegevens 
signaleren in acht genomen worden. Het 
weergeven van contextuele advertenties 
vereist geen verwerking van 
persoonsgegevens en is dus minder 
inbreuk makend.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De in deze verordening 
vastgestelde vrijstellingen van 
aansprakelijkheid mogen niet van 
toepassing zijn wanneer de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten, in plaats van zich 
te beperken tot het neutraal verrichten 
van de diensten door een louter 
technische en automatische verwerking 
van de door de afnemer van de dienst 
verstrekte informatie, een actieve rol 
speelt die hem kennis van of controle over 
die informatie geeft. Deze vrijstellingen 
mogen derhalve niet gelden voor 
aansprakelijkheid met betrekking tot 
informatie die niet door de afnemer van de 
dienst, maar door de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten zelf wordt verstrekt, 
ook wanneer de informatie onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van die 
aanbieder tot stand is gekomen.

(18) De in deze verordening 
vastgestelde vrijstellingen van 
aansprakelijkheid mogen niet van 
toepassing zijn wanneer de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten kennis van of 
controle over informatie heeft. Deze 
vrijstellingen mogen derhalve niet gelden 
voor aansprakelijkheid met betrekking tot 
informatie die niet door de afnemer van de 
dienst, maar door de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten zelf wordt verstrekt, 
ook wanneer de informatie onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van die 
aanbieder tot stand is gekomen. De in deze 
verordening vastgestelde vrijstellingen 
van aansprakelijkheid mogen niet 
afhangen van onzekere begrippen zoals 
een “actieve”, “neutrale” of “passieve” 
rol van dienstverleners.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om in aanmerking te komen voor (22) Om in aanmerking te komen voor 
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de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 
hostingdiensten moet de aanbieder, 
wanneer hij daadwerkelijk kennis of besef 
heeft van illegale inhoud, snel handelen 
om die inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken. Het verwijderen 
of ontoegankelijk maken moet gebeuren 
met inachtneming van het beginsel van de 
vrijheid van meningsuiting. De aanbieder 
kan deze daadwerkelijke kennis of het 
daadwerkelijke besef verkrijgen door met 
name op eigen initiatief onderzoek te doen 
of door meldingen die hem overeenkomstig 
deze verordening door personen of 
entiteiten worden voorgelegd, voor zover 
deze meldingen voldoende nauwkeurig en 
naar behoren gemotiveerd zijn om een 
zorgvuldige marktdeelnemer in staat te 
stellen de vermeende illegale inhoud 
redelijkerwijs te identificeren, te 
beoordelen en, waar nodig, hiertegen op te 
treden.

de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 
hostingdiensten moet de aanbieder, zodra 
hij op de hoogte is van de onwettigheid 
van de inhoud, snel handelen om die 
inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken. Het verwijderen of ontoegankelijk 
maken moet gebeuren met inachtneming 
van het beginsel van de vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van het recht 
om informatie en ideeën te ontvangen en 
verstrekken zonder tussenkomst van 
overheidsdiensten. De aanbieder kan deze 
daadwerkelijke kennis of het 
daadwerkelijke besef verkrijgen door met 
name op eigen initiatief onderzoek te doen 
of door meldingen die hem overeenkomstig 
deze verordening door personen of 
entiteiten worden voorgelegd, voor zover 
deze meldingen voldoende nauwkeurig en 
naar behoren gemotiveerd zijn om een 
zorgvuldige marktdeelnemer in staat te 
stellen de vermeende illegale inhoud 
redelijkerwijs te identificeren, te 
beoordelen en, waar nodig, hiertegen op te 
treden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet 
te ontmoedigen, moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat 
aanbieders dergelijke activiteiten 
ondernemen, er niet toe leidt dat de in 
deze verordening opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 

Schrappen
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verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die 
in deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden 
tot het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan 
beroepen op een vrijstelling van 
aansprakelijkheid, met name wat betreft 
de vraag of de aanbieder zijn dienst 
neutraal verricht en dus binnen het 
toepassingsgebied van de desbetreffende 
bepaling kan vallen, zonder dat deze regel 
echter impliceert dat de aanbieder zich 
daar noodzakelijkerwijs op kan beroepen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Sinds 2000 zijn er nieuwe 
technologieën ontstaan die de 
beschikbaarheid, efficiëntie, snelheid, 
betrouwbaarheid, capaciteit en veiligheid 
van systemen voor de doorgifte en opslag 
van gegevens online verbeteren, wat leidt 
tot een steeds complexer online-
ecosysteem. In dit verband moet eraan 
worden herinnerd dat aanbieders van 
diensten die de onderliggende logische 
architectuur en de goede werking van het 
internet tot stand brengen en 
vergemakkelijken, met inbegrip van 
technische hulpfuncties, ook gebruik 
kunnen maken van de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen, voor 
zover hun diensten als “mere conduits”, 

(27) Sinds 2000 zijn er nieuwe 
technologieën ontstaan die de 
beschikbaarheid, efficiëntie, snelheid, 
betrouwbaarheid, capaciteit en veiligheid 
van systemen voor de doorgifte en opslag 
van gegevens online verbeteren, wat leidt 
tot een steeds complexer online-
ecosysteem. In dit verband moet eraan 
worden herinnerd dat aanbieders van 
diensten die de onderliggende logische 
architectuur en de goede werking van het 
internet tot stand brengen en 
vergemakkelijken, met inbegrip van 
technische hulpfuncties, ook gebruik 
kunnen maken van de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen, voor 
zover hun diensten als “mere conduits”, 
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“caching” of hostingdiensten kunnen 
worden aangemerkt. Dergelijke diensten 
omvatten, naar gelang van het geval, 
draadloze lokale netwerken, 
domeinnaamsysteem (DNS)-diensten, 
topleveldomeinnaamregisters, certificatie-
instanties die digitale certificaten afgeven, 
of netwerken voor de levering van inhoud, 
die de functies van andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogelijk maken of 
verbeteren. Zo hebben ook de diensten die 
worden gebruikt voor 
communicatiedoeleinden en de technische 
middelen voor de levering ervan een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt en hebben 
geleid tot onlinediensten zoals Voice over 
IP, berichtendiensten en webgebaseerde e-
maildiensten, waarbij de communicatie 
wordt geleverd via een 
internettoegangsdienst. Ook deze diensten 
kunnen profiteren van de vrijstellingen van 
aansprakelijkheid, voor zover zij als “mere 
conduit”, “caching” of hostingdienst 
kunnen worden aangemerkt.

“caching” of hostingdiensten kunnen 
worden aangemerkt. Dergelijke diensten 
omvatten, naar gelang van het geval, 
draadloze lokale netwerken, 
domeinnaamsysteem (DNS)-diensten, 
topleveldomeinnaamregisters, certificatie-
instanties die digitale certificaten afgeven, 
of netwerken voor de levering van inhoud, 
die de functies van andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogelijk maken of 
verbeteren. Zo hebben ook de diensten die 
worden gebruikt voor 
communicatiedoeleinden en de technische 
middelen voor de levering ervan een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt en hebben 
geleid tot onlinediensten zoals Voice over 
IP, berichtendiensten, aanbieders van 
cloudinfrastructuur en webgebaseerde e-
maildiensten, waarbij de communicatie 
wordt geleverd via een 
internettoegangsdienst. Ook deze diensten 
kunnen profiteren van de vrijstellingen van 
aansprakelijkheid, voor zover zij als “mere 
conduit”, “caching” of hostingdienst 
kunnen worden aangemerkt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogen niet worden 
onderworpen aan een toezichtverplichting 
met betrekking tot verplichtingen van 
algemene aard. Dit heeft geen betrekking 
op toezichtverplichtingen in een specifiek 
geval en doet met name geen afbreuk aan 
maatregelen van nationale autoriteiten in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, overeenkomstig de in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden. 
Niets in deze verordening mag worden 
uitgelegd als een oplegging van een 
algemene toezichtverplichting of een 
verplichting om actief naar feiten te 

(28) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogen niet worden 
onderworpen aan een toezichtverplichting 
met betrekking tot verplichtingen van 
algemene aard, feitelijk noch rechtens. 
Van een feitelijke verplichting zou sprake 
zijn als de niet-uitvoering van een 
algemene of preventieve 
toezichtinfrastructuur onrendabel zou 
zijn, bijvoorbeeld vanwege de aanzienlijke 
extra kosten van benodigd alternatief 
menselijk toezicht of vanwege het feit dat 
er aanzienlijke schadevergoedingen 
dreigen. Niets in deze verordening mag 
worden uitgelegd als een oplegging van 
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zoeken, of als een algemene verplichting 
voor aanbieders om proactieve maatregelen 
te nemen in verband met illegale inhoud.

een algemene toezichtverplichting of een 
verplichting om actief naar feiten te 
zoeken, of als een algemene verplichting 
voor aanbieders om proactieve maatregelen 
te nemen in verband met illegale inhoud.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogen niet worden 
verplicht tot het gebruik van 
geautomatiseerde hulpmiddelen voor 
inhoudsmoderatie, aangezien deze 
hulpmiddelen niet in staat zijn de 
subtiliteit van context en betekenis in 
menselijke communicatie doeltreffend te 
begrijpen, terwijl dit noodzakelijk is om te 
bepalen of beoordeelde inhoud als een 
schending van de wet of van 
gebruiksvoorwaarden moet worden 
beschouwd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Afhankelijk van het rechtsstelsel 
van elke lidstaat en het betrokken 
rechtsgebied kunnen de nationale 
rechterlijke of administratieve instanties de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
gelasten op te treden tegen bepaalde 
specifieke illegale inhoud of bepaalde 
specifieke informatie te verstrekken. De 
nationale wetgevingen op basis waarvan 
dergelijke bevelen worden uitgevaardigd, 
verschillen aanzienlijk en de bevelen 
worden steeds vaker in 

(29) Afhankelijk van het rechtsstelsel 
van elke lidstaat en het betrokken 
rechtsgebied kunnen de nationale 
rechterlijke instanties de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten gelasten op te treden 
tegen bepaalde specifieke illegale inhoud 
of bepaalde specifieke informatie te 
verstrekken. De nationale wetgevingen op 
basis waarvan dergelijke bevelen worden 
uitgevaardigd, verschillen aanzienlijk en de 
bevelen worden steeds vaker in 
grensoverschrijdende situaties aangepakt. 
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grensoverschrijdende situaties aangepakt. 
Om ervoor te zorgen dat deze bevelen op 
doeltreffende en efficiënte wijze kunnen 
worden uitgevoerd, zodat de betrokken 
overheidsinstanties hun taken kunnen 
uitvoeren en de aanbieders geen 
onevenredige lasten worden opgelegd, 
zonder dat de rechten en gerechtvaardigde 
belangen van derden onrechtmatig worden 
aangetast, moeten bepaalde voorwaarden 
worden gesteld waaraan deze bevelen 
moeten voldoen, evenals bepaalde 
aanvullende eisen met betrekking tot de 
opvolging van deze bevelen.

Om ervoor te zorgen dat deze bevelen op 
doeltreffende en efficiënte wijze kunnen 
worden uitgevoerd, zodat de betrokken 
overheidsinstanties hun taken kunnen 
uitvoeren en de aanbieders geen 
onevenredige lasten worden opgelegd, 
zonder dat de rechten en gerechtvaardigde 
belangen van derden onrechtmatig worden 
aangetast, moeten bepaalde voorwaarden 
worden gesteld waaraan deze bevelen 
moeten voldoen, evenals bepaalde 
aanvullende eisen met betrekking tot de 
opvolging van deze bevelen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken moeten worden uitgevaardigd 
met inachtneming van het Unierecht, met 
name Verordening (EU) 2016/679 en het in 
deze verordening vastgestelde verbod op 
algemene verplichtingen om toezicht te 
houden op informatie of om actief te 
zoeken naar feiten of omstandigheden die 
op illegale activiteiten duiden. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden en 
eisen die van toepassing zijn op bevelen 
om tegen illegale inhoud op te treden, doen 
geen afbreuk aan andere handelingen van 
de Unie die voorzien in soortgelijke 
systemen om op te treden tegen specifieke 
soorten illegale inhoud, zoals Verordening 
(EU) .../… [voorgestelde verordening 
betreffende de onlineverspreiding van 
terroristische inhoud], of Verordening 
(EU) 2017/2394 die specifieke 
bevoegdheden verleent om de verstrekking 
van informatie te bevelen aan de 
rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten op het gebied van 
consumentenzaken, terwijl de voorwaarden 

(30) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken moeten worden uitgevaardigd 
door daartoe bevoegde instanties met 
inachtneming van het Unierecht, met name 
Verordening (EU) 2016/679 en het in deze 
verordening vastgestelde verbod op 
algemene verplichtingen om toezicht te 
houden op informatie of om actief te 
zoeken naar feiten of omstandigheden die 
op illegale activiteiten duiden. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden en 
eisen die van toepassing zijn op bevelen 
om tegen illegale inhoud op te treden, doen 
geen afbreuk aan andere handelingen van 
de Unie die voorzien in soortgelijke 
systemen om op te treden tegen specifieke 
soorten illegale inhoud, zoals Verordening 
(EU) 2021/784 inzake het tegengaan van 
de verspreiding van terroristische online-
inhoud, of Verordening (EU) 2017/2394 
die specifieke bevoegdheden verleent om 
de verstrekking van informatie te bevelen 
aan de rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten op het gebied van 
consumentenzaken, terwijl de voorwaarden 
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en eisen die van toepassing zijn op bevelen 
tot informatieverstrekking geen afbreuk 
doen aan andere handelingen van de Unie 
die in soortgelijke relevante regels voor 
specifieke sectoren voorzien. Deze 
voorwaarden en eisen mogen geen afbreuk 
doen aan de regels inzake bewaring en 
opslag krachtens het toepasselijke 
nationale recht, in overeenstemming met 
het Unierecht en de verzoeken om 
vertrouwelijkheid van 
rechtshandhavingsinstanties in verband met 
de niet-openbaarmaking van informatie.

en eisen die van toepassing zijn op bevelen 
tot informatieverstrekking geen afbreuk 
doen aan andere handelingen van de Unie 
die in soortgelijke relevante regels voor 
specifieke sectoren voorzien. Deze 
voorwaarden en eisen mogen geen afbreuk 
doen aan de regels inzake bewaring en 
opslag krachtens het toepasselijke 
nationale recht, in overeenstemming met 
het Unierecht en de verzoeken om 
vertrouwelijkheid van 
rechtshandhavingsinstanties in verband met 
de niet-openbaarmaking van informatie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Teneinde tegenstrijdige 
interpretaties te voorkomen waar het de 
definitie van “illegale inhoud” betreft en 
de toegankelijkheid te waarborgen van 
inhoud die legaal is in de lidstaat waar de 
aanbieder is gevestigd, moeten bevelen om 
op te treden tegen illegale inhoud in 
principe worden uitgevaardigd door de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat 
waar de aanbieder zijn hoofdvestiging 
heeft of, indien de aanbieder niet in de 
Unie is gevestigd, van de lidstaat waar zijn 
wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd. 
De gerechtelijke instanties van andere 
lidstaten moeten in staat zijn bevelen uit te 
vaardigen waarvan het effect beperkt is 
tot het grondgebied van de betreffende 
lidstaat. Voor optreden tegen het illegaal 
aanbieden van commerciële producten en 
diensten moet een speciale regeling 
gelden.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De territoriale reikwijdte van 
dergelijke bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud moet duidelijk worden 
vastgesteld op basis van het toepasselijke 
Unierecht of het toepasselijke nationale 
recht dat de uitvaardiging van het bevel 
mogelijk maakt, en mag niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken. In 
dat verband moet de nationale rechterlijke 
of administratieve instantie die het bevel 
uitvaardigt, in overeenstemming met de 
rechtsgrond die de uitvaardiging van het 
bevel mogelijk maakt, een evenwicht 
vinden tussen het doel dat met het bevel 
wordt nagestreefd en de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van alle derden 
die door het bevel kunnen worden 
getroffen, met name hun grondrechten uit 
hoofde van het Handvest. Wanneer het 
bevel dat naar de specifieke informatie 
verwijst, gevolgen kan hebben buiten het 
grondgebied van de lidstaat van de 
betrokken instantie, moet de instantie 
bovendien beoordelen of de betreffende 
informatie in andere betrokken lidstaten 
mogelijk illegale inhoud vormt en moet zij 
in voorkomend geval rekening houden met 
de desbetreffende regels van het Unierecht 
of het internationale recht en met de 
belangen van internationale courtoisie.

(31) De territoriale reikwijdte van 
dergelijke bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud moet duidelijk worden 
vastgesteld op basis van het toepasselijke 
Unierecht of het toepasselijke nationale 
recht dat de uitvaardiging van het bevel 
mogelijk maakt, en mag niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken. In 
dat verband moet de nationale rechterlijke 
of administratieve instantie die het bevel 
uitvaardigt, in overeenstemming met de 
rechtsgrond die de uitvaardiging van het 
bevel mogelijk maakt, een evenwicht 
vinden tussen het doel dat met het bevel 
wordt nagestreefd en de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van alle derden 
die door het bevel kunnen worden 
getroffen, met name hun grondrechten uit 
hoofde van het Handvest. Wanneer het 
bevel dat naar de specifieke informatie 
verwijst, gevolgen kan hebben buiten het 
grondgebied van de lidstaat van de 
betrokken instantie, moet de instantie 
bovendien beoordelen of de betreffende 
informatie in andere betrokken lidstaten 
mogelijk illegale inhoud vormt en moet zij 
in voorkomend geval rekening houden met 
de desbetreffende regels van het Unierecht 
of het recht van de lidstaat of het 
internationale recht en met de belangen van 
internationale courtoisie. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogen niet 
wettelijk verplicht worden inhoud te 
verwijderen die legaal is in hun land van 
vestiging. Bevoegde autoriteiten moeten 
het blokkeren van legaal buiten de Unie 
gepubliceerde inhoud alleen kunnen 
gelasten voor het grondgebied van de 
lidstaat waar die bevoegde autoriteiten 
zijn gevestigd. Dit is onverminderd het 
recht van aanbieders om te beoordelen of 
specifieke inhoud in tegenspraak is met 
hun algemene voorwaarden, en zo ja, deze 
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vervolgens te verwijderen, ook als die 
inhoud legaal is in het land van vestiging 
van de aanbieder.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bij deze verordening geregelde 
bevelen tot het verstrekken van informatie 
hebben betrekking op de overlegging van 
specifieke informatie over individuele 
afnemers van de betrokken 
tussenhandelsdienst die in die bevelen zijn 
aangeduid, om vast te stellen of de 
afnemers van de diensten de toepasselijke 
Unieregels of nationale regels naleven. 
Daarom doen de regels van deze 
verordening betreffende de verstrekking 
van informatie geen afbreuk aan bevelen 
tot het verstrekken van informatie over een 
groep afnemers van de dienst die niet 
specifiek zijn aangeduid, met inbegrip van 
bevelen tot het verstrekken van 
geaggregeerde informatie die nodig is voor 
statistische doeleinden of voor empirisch 
onderbouwde beleidsvorming.

(32) De bij deze verordening geregelde 
bevelen tot het verstrekken van informatie 
hebben betrekking op de overlegging van 
specifieke informatie over individuele 
afnemers van de betrokken 
tussenhandelsdienst die in die bevelen zijn 
aangeduid, om vast te stellen of de 
afnemers van de diensten de toepasselijke 
Unieregels of nationale regels naleven. 
Daarom doen de regels van deze 
verordening betreffende de verstrekking 
van informatie geen afbreuk aan bevelen 
tot het verstrekken van niet-persoonlijke 
informatie over een groep afnemers van de 
dienst die niet specifiek zijn aangeduid, 
met inbegrip van bevelen tot het 
verstrekken van geaggregeerde informatie 
die nodig is voor statistische doeleinden of 
voor empirisch onderbouwde 
beleidsvorming.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud en om informatie te 
verstrekken zijn alleen onderworpen aan de 
regels die de bevoegdheid van de lidstaat 
waar de betrokken aanbieder is gevestigd, 
waarborgen en die in bepaalde gevallen 
voorzien in mogelijke afwijkingen van die 

(33) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud en om informatie te 
verstrekken zijn alleen onderworpen aan de 
regels die de bevoegdheid van de lidstaat 
waar de betrokken aanbieder is gevestigd, 
waarborgen en die in bepaalde gevallen 
voorzien in mogelijke afwijkingen van die 
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bevoegdheid, zoals bepaald in artikel 3 van 
Richtlijn 2000/31/EG, indien aan de 
voorwaarden van dat artikel is voldaan. 
Aangezien de betrokken bevelen 
betrekking hebben op specifieke illegale 
inhoud, respectievelijk informatie, wanneer 
zij bestemd zijn voor in een andere lidstaat 
gevestigde aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, beperken zij in 
beginsel niet de vrijheid van deze 
aanbieders om hun diensten over de 
grenzen heen te verrichten. De regels van 
artikel 3 van Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de regels inzake de noodzaak 
om maatregelen te rechtvaardigen die 
afwijken van de bevoegdheid van de 
lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd 
op bepaalde specifieke gronden en inzake 
de kennisgeving van dergelijke 
maatregelen, zijn derhalve niet van 
toepassing op deze bevelen.

bevoegdheid, zoals bepaald in artikel 3 van 
Richtlijn 2000/31/EG, indien aan de 
voorwaarden van dat artikel is voldaan. 
Aangezien de betrokken bevelen 
betrekking hebben op specifieke illegale 
inhoud, respectievelijk informatie, volgens 
het Unierecht of het recht van de lidstaat, 
wanneer zij bestemd zijn voor in een 
andere lidstaat gevestigde aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, beperken zij in 
beginsel niet de vrijheid van deze 
aanbieders om hun diensten over de 
grenzen heen te verrichten. De regels van 
artikel 3 van Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de regels inzake de noodzaak 
om maatregelen te rechtvaardigen die 
afwijken van de bevoegdheid van de 
lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd 
op bepaalde specifieke gronden en inzake 
de kennisgeving van dergelijke 
maatregelen, zijn derhalve niet van 
toepassing op deze bevelen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om soepele en efficiënte 
communicatie over zaken die onder deze 
verordening vallen te vergemakkelijken, 
moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten worden verplicht 
een enig contactpunt op te richten en 
relevante informatie over hun contactpunt 
te publiceren, met inbegrip van de talen die 
in dergelijke communicatie moeten worden 
gebruikt. Het contactpunt kan ook worden 
gebruikt door betrouwbare flaggers en door 
beroepsorganisaties die een specifieke 
relatie hebben met de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten. In tegenstelling tot 
de wettelijke vertegenwoordiger moet het 
contactpunt operationele doeleinden dienen 
en hoeft het niet noodzakelijkerwijs een 

(36) Om soepele en efficiënte 
communicatie over zaken die onder deze 
verordening vallen te vergemakkelijken, 
moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten worden verplicht 
een enig contactpunt op te richten en 
relevante en actuele informatie over hun 
contactpunt te publiceren, met inbegrip van 
de talen die in dergelijke communicatie 
moeten worden gebruikt. Dergelijke 
informatie moet worden meegedeeld aan 
de coördinator voor digitale diensten in de 
lidstaat van vestiging. Het contactpunt kan 
ook worden gebruikt door betrouwbare 
flaggers en door beroepsorganisaties die 
een specifieke relatie hebben met de 
aanbieder van tussenhandelsdiensten. In 
tegenstelling tot de wettelijke 
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fysieke locatie te hebben. vertegenwoordiger moet het contactpunt 
operationele doeleinden dienen en hoeft het 
niet noodzakelijkerwijs een fysieke locatie 
te hebben.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Hoewel de contractvrijheid van de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten in 
beginsel moet worden geëerbiedigd, 
zouden bepaalde regels moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot de inhoud, 
de toepassing en de handhaving van de 
algemene voorwaarden van deze 
aanbieders in het belang van de 
transparantie, de bescherming van de 
afnemers van de dienst en het voorkomen 
van oneerlijke of willekeurige resultaten.

(38) Hoewel de contractvrijheid van de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten in 
beginsel moet worden geëerbiedigd, 
zouden bepaalde regels moeten worden 
vastgesteld met betrekking tot de inhoud, 
de toepassing en de handhaving van de 
algemene voorwaarden van deze 
aanbieders in het belang van de 
transparantie, de bescherming van de 
afnemers van de dienst en het voorkomen 
van oneerlijke of willekeurige resultaten. 
Ook moet een samenvatting van de 
algemene voorwaarden openbaar worden 
gemaakt. Om het grondrecht op vrijheid 
van meningsuiting te beschermen, mag 
het aanbieders niet worden toegestaan om 
op willekeurige wijze legale inhoud te 
onderdrukken of op te treden tegen 
degenen die deze inhoud verstrekken. 
Tegen legale informatie mag alleen 
worden opgetreden wanneer die 
informatie onverenigbaar is met het 
opgegeven doel van de dienst. Als een 
onlineforum bijvoorbeeld tot doel heeft 
een bepaald onderwerp te bespreken, kan 
het verstrekken van informatie over niet-
gerelateerde onderwerpen onverenigbaar 
zijn met het doel van de dienst.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om een passend niveau van 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen, moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, overeenkomstig de 
geharmoniseerde voorschriften van deze 
verordening, jaarlijks verslag uitbrengen 
over de inhoudsmoderatie die zij 
toepassen, met inbegrip van de 
maatregelen die zijn genomen als gevolg 
van de toepassing en handhaving van hun 
algemene voorwaarden. Om onevenredige 
lasten te voorkomen, mogen deze 
transparantieverplichtingen echter niet 
gelden voor aanbieders die micro- of kleine 
ondernemingen zijn, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.40

(39) Om een passend niveau van 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen, moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, overeenkomstig de 
geharmoniseerde voorschriften van deze 
verordening, jaarlijks verslag uitbrengen 
over de inhoudsmoderatie die zij 
toepassen, met inbegrip van de 
maatregelen die zijn genomen als gevolg 
van de toepassing en handhaving van hun 
algemene voorwaarden. Aanbieders die 
hun diensten in meer dan een lidstaat 
aanbieden, moeten een uitsplitsing van de 
informatie naar lidstaat verstrekken. Om 
onevenredige lasten te voorkomen, mogen 
deze transparantieverplichtingen echter niet 
gelden voor aanbieders die micro- of kleine 
ondernemingen zijn, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie40.

__________________ __________________
40 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

40 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
bestrijding van illegale online-inhoud, 
aangezien zij informatie die door en op 
verzoek van de afnemers van de dienst 
wordt verstrekt, opslaan en doorgaans 
andere afnemers, soms op grote schaal, 
toegang tot die informatie verlenen. Het is 
belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
bestrijding van illegale online-inhoud, 
aangezien zij informatie die door en op 
verzoek van de afnemers van de dienst 
wordt verstrekt, opslaan en doorgaans 
andere afnemers, soms op grote schaal, 
toegang tot die informatie verlenen. Het is 
belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 
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gebruikersvriendelijke meldings- en 
actieprocedures invoeren die de melding 
van specifieke informatie die door de 
meldende partij als illegale inhoud wordt 
beschouwd, aan de betrokken aanbieder 
van hostingdiensten vergemakkelijken 
(“melding”), op grond waarvan die 
aanbieder kan beslissen of hij al dan niet 
instemt met de beoordeling en bereid is de 
inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken (“actie”). Mits aan de vereisten 
inzake meldingen is voldaan, moet het 
voor personen of entiteiten mogelijk zijn 
om meerdere vermeende illegale inhoud 
via een enkele kennisgeving te melden. De 
verplichting om meldings- en 
actieprocedures in te voeren moet 
bijvoorbeeld gelden voor diensten van 
opslag en delen van bestanden, 
webhostingdiensten, reclameservers en 
pastebins, voor zover zij kunnen worden 
aangemerkt als aanbieders van de onder 
deze verordening vallende hostingdiensten.

gebruikersvriendelijke meldings- en 
actieprocedures invoeren die de melding 
van specifieke informatie die door de 
meldende partij als illegale inhoud wordt 
beschouwd, aan de betrokken aanbieder 
van hostingdiensten vergemakkelijken 
(“melding”), op grond waarvan die 
aanbieder kan beslissen of hij al dan niet 
instemt met de beoordeling en bijgevolg 
bereid is de inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken (“actie”). De 
verplichting om meldings- en 
actieprocedures in te voeren moet 
bijvoorbeeld gelden voor diensten van 
opslag en delen van bestanden, 
webhostingdiensten, reclameservers en 
pastebins, voor zover zij kunnen worden 
aangemerkt als aanbieders van de onder 
deze verordening vallende hostingdiensten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De regels inzake dergelijke 
meldings- en actieprocedures moeten op 
het niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd om te zorgen voor een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve 
verwerking van meldingen op basis van 
regels die uniform, transparant en duidelijk 
zijn en die voorzien in degelijke 
waarborgen ter bescherming van het recht 
en de gerechtvaardigde belangen van alle 
betrokken partijen, met name hun door het 
Handvest gewaarborgde grondrechten, 
ongeacht de lidstaat waar deze partijen zijn 
gevestigd of verblijven en ongeacht het 
betrokken rechtsgebied. De grondrechten 
omvatten in voorkomend geval het recht op 
vrijheid van meningsuiting en van 

(41) De regels inzake dergelijke 
meldings- en actieprocedures moeten op 
het niveau van de Unie worden 
geharmoniseerd om te zorgen voor een 
tijdige, zorgvuldige, niet-willekeurige en 
niet-discriminerende verwerking van 
meldingen op basis van regels die uniform, 
transparant en duidelijk zijn en die 
voorzien in degelijke waarborgen ter 
bescherming van het recht en de 
gerechtvaardigde belangen van alle 
betrokken partijen, met name hun door het 
Handvest gewaarborgde grondrechten, 
ongeacht de lidstaat waar deze partijen zijn 
gevestigd of verblijven en ongeacht het 
betrokken rechtsgebied. De grondrechten 
omvatten in voorkomend geval het recht op 
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informatie, het recht op eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op non-
discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
afnemers van de dienst; de vrijheid van 
ondernemerschap, met inbegrip van de 
contractvrijheid, van dienstverleners; 
alsmede het recht op menselijke 
waardigheid, de rechten van het kind, het 
recht op bescherming van eigendom, met 
inbegrip van intellectuele eigendom, en het 
recht op non-discriminatie van partijen die 
door illegale inhoud worden getroffen.

vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, het recht op eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op non-
discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
afnemers van de dienst; de vrijheid van 
ondernemerschap, met inbegrip van de 
contractvrijheid, van dienstverleners; 
alsmede het recht op menselijke 
waardigheid, de rechten van het kind, het 
recht op bescherming van eigendom, met 
inbegrip van intellectuele eigendom, en het 
recht op non-discriminatie van partijen die 
door illegale inhoud worden getroffen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer een aanbieder van een 
hostingdienst besluit de door een afnemer 
van de dienst verstrekte informatie te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken, 
bijvoorbeeld na ontvangst van een melding 
of op eigen initiatief, ook met behulp van 
geautomatiseerde middelen, moet hij de 
afnemer in kennis stellen van zijn 
beslissing, de redenen voor zijn beslissing 
en de beschikbare verhaalmogelijkheden 
om de beslissing aan te vechten, gelet op 
de negatieve gevolgen die dergelijke 
beslissingen voor de afnemer kunnen 
hebben, ook wat de uitoefening van zijn 
grondrecht van vrije meningsuiting betreft. 
Deze verplichting moet van toepassing zijn 
ongeacht de redenen voor de beslissing, 
met name of de actie is ondernomen omdat 
de gemelde informatie wordt beschouwd 
als illegale inhoud of als onverenigbaar 
met de toepasselijke algemene 
voorwaarden. De beschikbare middelen om 
de beslissing van de aanbieder van 
hostingdiensten aan te vechten, moeten 

(42) Wanneer een aanbieder van een 
hostingdienst besluit de door een afnemer 
van de dienst verstrekte informatie te 
verwijderen, ontoegankelijk te maken of 
aanbevelingen die via het 
aanbevelingssysteem naar die informatie 
leiden te beperken, bijvoorbeeld na 
ontvangst van een melding of op eigen 
initiatief, moet hij de afnemer en, indien 
mogelijk, de melder op duidelijke en 
gebruiksvriendelijke wijze in kennis stellen 
van zijn beslissing, de redenen voor zijn 
beslissing en de beschikbare 
verhaalmogelijkheden voor de afnemer om 
de beslissing aan te vechten, gelet op de 
negatieve gevolgen die dergelijke 
beslissingen voor de afnemer kunnen 
hebben, ook wat de uitoefening van zijn 
grondrecht van vrije meningsuiting betreft. 
Deze verplichting moet van toepassing zijn 
ongeacht de redenen voor de beslissing, 
met name of de actie is ondernomen omdat 
de gemelde informatie wordt beschouwd 
als illegale inhoud of als onverenigbaar 
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altijd gerechtelijke verhaalsmogelijkheden 
omvatten.

met de toepasselijke algemene 
voorwaarden. Deze verplichting moet niet 
van toepassing zijn als de afnemer in het 
verleden herhaaldelijk kennelijk illegale 
inhoud heeft verstrekt of als de 
verwijdering is gebaseerd op een bevel om 
op te treden tegen illegale inhoud en de 
bevoegde autoriteit waar het bevel 
vandaan komt om veiligheidsredenen 
heeft besloten geen informatie openbaar 
te maken. De beschikbare middelen om de 
beslissing van de aanbieder van 
hostingdiensten aan te vechten, moeten 
altijd gerechtelijke verhaalsmogelijkheden 
omvatten. Het beperken van 
aanbevelingen door 
aanbevelingssystemen kan bijvoorbeeld 
gebeuren aan de hand van 
“shadowbanning” van inhoud.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Mechanismen die door 
platforms vrijwillig worden ingezet bij 
inhoudsmoderatie, mogen in principe niet 
leiden tot controlemaatregelen vooraf op 
basis van geautomatiseerde hulpmiddelen 
of “uploadfiltering”. Geautomatiseerde 
hulpmiddelen zijn momenteel niet in staat 
onderscheid te maken tussen illegale 
inhoud en inhoud die in een bepaalde 
context legaal is en leiden daardoor veelal 
tot het onterecht blokkeren van legale 
inhoud. Menselijke toetsing van 
geautomatiseerde meldingen door de 
aanbieders van diensten of hun 
aannemers lost dit probleem niet geheel 
op, met name niet in het geval van 
outsourcing naar personeel van 
particuliere aannemers dat onvoldoende 
onafhankelijk en gekwalificeerd is en dat 
onvoldoende rekenschap verschuldigd is. 
Onder controlemaatregelen vooraf op 
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basis van automatische hulpmiddelen of 
“uploadfiltering” moet worden verstaan 
dat publicatie pas plaatsvindt nadat 
hiertoe een geautomatiseerd besluit is 
genomen. Bij wijze van uitzondering moet 
het worden toegestaan, mits het 
geautomatiseerde besluit gedurende een 
beperkte periode geldig is, in afwachting 
van menselijke toetsing en met voldoende 
zekerheid beperkt tot informatie die eerder 
als kennelijk illegaal is aangemerkt, 
ongeacht de context, de identiteit en de 
bedoeling van de afnemer die het 
verstrekt. Het filteren van inhoud die 
geautomatiseerd wordt afgeleverd, zoals 
spam, moet zijn toegestaan. Wanneer 
geautomatiseerde hulpmiddelen worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie achteraf, 
moet de aanbieder ervoor zorgen dat 
eventuele actie alleen wordt ondernomen 
na een menselijk besluit, en dat legale 
inhoud beschermd wordt.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om onevenredige lasten te 
voorkomen, mogen de aanvullende 
verplichtingen die uit hoofde van deze 
verordening aan onlineplatforms worden 
opgelegd, niet van toepassing zijn op 
micro- of kleine ondernemingen in de zin 
van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie41, tenzij het bereik en het effect 
ervan dusdanig zijn dat zij voldoen aan de 
criteria om als zeer grote onlineplatforms 
in de zin van deze verordening te worden 
aangemerkt. De in die aanbeveling 
neergelegde consolidatieregels dragen 
ertoe bij dat wordt voorkomen dat die 
aanvullende verplichtingen worden 
omzeild. De vrijstelling van micro- en 
kleine ondernemingen van deze 
aanvullende verplichtingen mag niet 

(43) Om onevenredige lasten te 
voorkomen, mogen de aanvullende 
verplichtingen die uit hoofde van deze 
verordening aan onlineplatforms worden 
opgelegd, niet van toepassing zijn op 
micro- of kleine ondernemingen in de zin 
van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie41, tenzij het bereik en het effect 
ervan dusdanig zijn dat zij meer dan 
4,5 miljoen gebruikers in de EU hebben 
of voldoen aan de criteria om als zeer grote 
onlineplatforms in de zin van deze 
verordening te worden aangemerkt. De in 
die aanbeveling neergelegde 
consolidatieregels dragen ertoe bij dat 
wordt voorkomen dat die aanvullende 
verplichtingen worden omzeild. De 
vrijstelling van micro- en kleine 
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worden opgevat als een beperking van hun 
vermogen om op vrijwillige basis een 
systeem op te zetten dat aan een of meer 
van deze verplichtingen voldoet.

ondernemingen van deze aanvullende 
verplichtingen mag niet worden opgevat 
als een beperking van hun vermogen om op 
vrijwillige basis een systeem op te zetten 
dat aan een of meer van deze 
verplichtingen voldoet.

__________________ __________________
41 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

41 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Afnemers van de dienst moeten 
bepaalde beslissingen van onlineplatforms 
die negatieve gevolgen voor hen hebben, 
gemakkelijk en doeltreffend kunnen 
aanvechten. Daarom moet van de 
onlineplatforms worden verlangd dat zij 
voorzien in interne 
klachtenafhandelingssystemen, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor 
te zorgen dat de systemen gemakkelijk 
toegankelijk zijn en tot snelle en eerlijke 
resultaten leiden. Daarnaast moet worden 
voorzien in de mogelijkheid van 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting, 
met inbegrip van die geschillen die niet op 
bevredigende wijze konden worden 
opgelost via de interne 
klachtenafhandelingssystemen, door 
gecertificeerde instanties die over de 
nodige onafhankelijkheid, middelen en 
deskundigheid beschikken om hun 
activiteiten op een eerlijke, snelle en 
kosteneffectieve manier uit te voeren. De 
aldus gecreëerde mogelijkheden om 
beslissingen van onlineplatforms aan te 
vechten, moeten de verhaalsmogelijkheden 
overeenkomstig de wetgeving van de 

(44) Afnemers van de dienst en 
organisaties of overheidsinstanties die de 
belangen van consumenten 
vertegenwoordigen en die door een 
lidstaat zijn aangewezen als bevoegd om 
representatieve vorderingen in te stellen, 
moeten bepaalde beslissingen van 
onlineplatforms die negatieve gevolgen 
voor hen hebben, gemakkelijk en 
doeltreffend kunnen aanvechten. Daarom 
moet van de onlineplatforms worden 
verlangd dat zij voorzien in interne 
klachtenafhandelingssystemen, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor 
te zorgen dat de systemen gemakkelijk 
toegankelijk zijn en tot snelle en eerlijke 
resultaten leiden. Deze systemen moeten 
ook door melders gebruikt kunnen 
worden. Daarnaast moet worden voorzien 
in de mogelijkheid van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, met inbegrip van die 
geschillen die niet op bevredigende wijze 
konden worden opgelost via de interne 
klachtenafhandelingssystemen, door 
gecertificeerde instanties die over de 
nodige onafhankelijkheid, middelen en 
deskundigheid beschikken om hun 
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betrokken lidstaat aanvullen, maar in alle 
opzichten onverlet laten.

activiteiten op een eerlijke, snelle en 
kosteneffectieve manier uit te voeren. De 
aldus gecreëerde mogelijkheden om 
beslissingen van onlineplatforms aan te 
vechten, moeten de verhaalsmogelijkheden 
overeenkomstig het toepasselijke recht 
aanvullen, maar in alle opzichten onverlet 
laten. Ook onlineplatforms die hiermee te 
maken krijgen, moeten in staat zijn om 
overeenkomstig het toepasselijke recht 
beroep in te stellen tegen deze besluiten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig en 
objectief te werk gaan. Deze entiteiten 
kunnen openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door binnen hun veld 
van deskundigheid opererende, 
betrouwbare flaggers worden ingediend, 
met voorrang worden behandeld, 
onverminderd de verplichting om alle 
meldingen die in het kader van deze 
mechanismen worden ingediend, tijdig, 
zorgvuldig en objectief te verwerken en 
daarover een besluit te nemen. Een 
dergelijke status van betrouwbare flagger 
mag alleen worden toegekend aan 
entiteiten, en niet aan individuele personen, 
die onder meer hebben aangetoond dat zij 
over bijzondere deskundigheid en 
bekwaamheid beschikken om illegale 
inhoud aan te pakken, dat zij collectieve 
belangen vertegenwoordigen en dat zij 
zorgvuldig en objectief te werk gaan. Deze 
entiteiten kunnen openbaar van aard zijn 
zoals, voor terroristische inhoud, eenheden 
voor melding van internetuitingen van 
nationale rechtshandhavingsinstanties of 
van het Agentschap van de Europese Unie 
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rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad.43

voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad.43

__________________ __________________
43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het misbruik van diensten van 
onlineplatforms door het vaak aanbieden 
van kennelijk illegale inhoud of door het 
vaak indienen van kennelijk ongegronde 
meldingen of klachten in het kader van de 
respectieve mechanismen en systemen die 
krachtens deze verordening zijn ingesteld, 
ondermijnt het vertrouwen en schaadt de 
rechten en gerechtvaardigde belangen van 
de betrokken partijen. Daarom moeten er 
passende en evenredige waarborgen 
worden ingevoerd tegen dergelijk 
misbruik. Informatie moet als kennelijk 
illegale inhoud worden beschouwd en 
meldingen of klachten moeten als kennelijk 
ongegrond worden beschouwd wanneer het 
voor een leek zonder enig inhoudelijk 
onderzoek duidelijk is dat de inhoud 
illegaal is, respectievelijk dat de meldingen 
of klachten ongegrond zijn. Onder 
bepaalde voorwaarden moeten 
onlineplatforms hun relevante activiteiten 
ten aanzien van de persoon die zich 
schuldig maakt aan misbruik, tijdelijk 
opschorten. Dit doet geen afbreuk aan de 
vrijheid van de onlineplatforms om hun 
algemene voorwaarden te bepalen en 
strengere maatregelen vast te stellen in 
geval van kennelijk illegale inhoud die 
verband houdt met ernstige strafbare 
feiten. Om redenen van transparantie moet 
deze mogelijkheid duidelijk en voldoende 
gedetailleerd worden uiteengezet in de 
algemene voorwaarden van de 
onlineplatforms. De beslissingen die in dit 
verband door de onlineplatforms worden 
genomen, moeten altijd vatbaar zijn voor 
verhaal en moeten onder toezicht staan van 
de bevoegde coördinator voor digitale 
diensten. De regels van deze verordening 
inzake misbruik mogen niet verhinderen 
dat de onlineplatforms andere maatregelen 
nemen om de verstrekking van illegale 
inhoud door afnemers van hun diensten of 
ander misbruik van hun diensten aan te 
pakken, overeenkomstig het toepasselijke 

(47) Het misbruik van diensten van 
onlineplatforms door het vaak aanbieden 
van kennelijk illegale inhoud of door het 
vaak indienen van kennelijk ongegronde 
meldingen of klachten in het kader van de 
respectieve mechanismen en systemen die 
krachtens deze verordening zijn ingesteld, 
zou het vertrouwen kunnen ondermijnen 
en de rechten en gerechtvaardigde 
belangen van de betrokken partijen kunnen 
schaden. Daarom moet het 
onlineplatforms geoorloofd zijn om 
passende, evenredige en betrouwbare 
waarborgen in te voeren tegen dergelijk 
misbruik. Informatie moet als kennelijk 
illegale inhoud worden beschouwd en 
meldingen of klachten moeten als kennelijk 
ongegrond worden beschouwd wanneer het 
voor een leek zonder enig inhoudelijk 
onderzoek duidelijk is dat de inhoud 
illegaal is, respectievelijk dat de meldingen 
of klachten ongegrond zijn. Onder 
bepaalde voorwaarden moet het 
onlineplatforms geoorloofd zijn hun 
relevante activiteiten ten aanzien van de 
persoon die zich schuldig maakt aan 
misbruik, tijdelijk op te schorten. Om 
redenen van transparantie moet deze 
mogelijkheid duidelijk en voldoende 
gedetailleerd worden uiteengezet in de 
algemene voorwaarden van de 
onlineplatforms. De beslissingen die in dit 
verband door de onlineplatforms worden 
genomen, moeten altijd vatbaar zijn voor 
verhaal en moeten onder toezicht staan van 
de bevoegde coördinator voor digitale 
diensten. De regels van deze verordening 
inzake misbruik mogen niet verhinderen 
dat de onlineplatforms andere maatregelen 
nemen om de verstrekking van kennelijk 
illegale inhoud door afnemers van hun 
diensten of ander misbruik van hun 
diensten aan te pakken, overeenkomstig het 
toepasselijke Unierecht en het nationale 
recht. Deze regels doen geen afbreuk aan 
de mogelijkheid om personen die zich 
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Unierecht en het nationale recht. Deze 
regels doen geen afbreuk aan de 
mogelijkheid om personen die zich 
schuldig maken aan misbruik aansprakelijk 
te stellen, ook voor schade, voor zover het 
Unierecht of het nationale recht daarin 
voorziet.

schuldig maken aan misbruik aansprakelijk 
te stellen, ook voor schade, voor zover het 
Unierecht of het nationale recht daarin 
voorziet.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen dat de afnemer een ernstig 
strafbaar feit heeft gepleegd, 
mogelijkerwijs pleegt of waarschijnlijk zal 
plegen, dat een bedreiging vormt voor het 
leven of de veiligheid van personen, zoals 
de in Richtlijn 2011/93/EU van het 
Europees Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven44. In dergelijke gevallen moet 
het onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties onverwijld in 
kennis stellen van een dergelijk 
vermoeden, waarbij het alle relevante 
informatie moet verstrekken waarover het 
beschikt, met inbegrip van, indien 
relevant, de betreffende inhoud en een 
verklaring van het vermoeden. Deze 
verordening biedt geen rechtsgrondslag 
voor de profilering van afnemers van de 
diensten met het oog op de mogelijke 
identificatie door onlineplatforms van 
gepleegde strafbare feiten. Onlineplatforms 
moeten eveneens andere toepasselijke 
regels van het Unierecht of van de lidstaten 

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen van het bestaan van een 
onmiddellijke dreiging voor het leven van 
een persoon, met inbegrip van kwetsbare 
afnemers zoals kinderen, zoals de in 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven44. In dergelijke gevallen moet 
het onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties onverwijld in 
kennis stellen van een dergelijk 
vermoeden, waarbij het de informatie moet 
verstrekken waardoor het vermoeden is 
ontstaan. Deze verordening biedt geen 
rechtsgrondslag voor de profilering van 
afnemers van de diensten met het oog op 
de mogelijke identificatie door 
onlineplatforms van gepleegde strafbare 
feiten. Onlineplatforms moeten eveneens 
andere toepasselijke regels van het 
Unierecht of van de lidstaten inzake de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen in acht nemen wanneer zij de 
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inzake de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen in acht nemen 
wanneer zij de rechtshandhavingsinstanties 
informeren.

rechtshandhavingsinstanties informeren.

__________________ __________________
44 Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, 
blz. 1).

44 Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ 
van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, 
blz. 1).

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Onlinereclame speelt een 
belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame kan echter aanzienlijke 
risico’s met zich meebrengen, gaande van 
reclame die op zichzelf illegale inhoud is, 
tot het bijdragen aan financiële stimulansen 
voor de publicatie of versterking van 
illegale of anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame met gevolgen voor 
de gelijke behandeling en gelijke kansen 
van burgers. Naast de eisen die 
voortvloeien uit artikel 6 van Richtlijn 
2000/31/EG, moeten de onlineplatforms 
daarom worden verplicht ervoor te zorgen 
dat de afnemers van de dienst over 
bepaalde geïndividualiseerde informatie 
beschikken die zij nodig hebben om te 
begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
informatie over de belangrijkste parameters 
die worden gebruikt om te bepalen dat 
specifieke reclame aan hen moet worden 

(52) Onlinereclame speelt een 
belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame kan echter aanzienlijke 
risico’s met zich meebrengen, gaande van 
reclame die op zichzelf illegale inhoud is, 
tot het bijdragen aan financiële stimulansen 
voor de publicatie of versterking van 
illegale of anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame met gevolgen voor 
de gelijke behandeling en gelijke kansen 
van burgers. Naast de eisen die 
voortvloeien uit artikel 6 van Richtlijn 
2000/31/EG, moeten de onlineplatforms 
daarom worden verplicht ervoor te zorgen 
dat de afnemers van de dienst over 
bepaalde geïndividualiseerde informatie 
beschikken die zij nodig hebben om te 
begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
eenvoudig toegankelijke informatie over 
de belangrijkste parameters die worden 
gebruikt om te bepalen dat specifieke 
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getoond, waarbij een zinvolle uitleg wordt 
gegeven van de daartoe gebruikte logica, 
ook wanneer deze gebaseerd is op 
profilering. De vereisten van deze 
verordening inzake het verstrekken van 
informatie met betrekking tot reclame laten 
de toepassing van de relevante bepalingen 
van Verordening (EU) 2016/679 onverlet, 
met name die betreffende het recht van 
bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

reclame aan hen moet worden getoond, 
waarbij een zinvolle uitleg wordt gegeven 
van de daartoe gebruikte logica, ook 
wanneer deze gebaseerd is op profilering. 
De vereisten van deze verordening inzake 
het verstrekken van informatie met 
betrekking tot reclame laten de toepassing 
van de relevante bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet. 
Evenzo doet zij geen afbreuk aan de 
bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, met 
name die betreffende de opslag van 
informatie in eindapparatuur en de toegang 
tot de daarin opgeslagen informatie.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezien het belang van zeer grote 
onlineplatforms vanwege hun bereik, dat 
met name wordt uitgedrukt in het aantal 
afnemers van de dienst, voor het 
bevorderen van het publieke debat, 
economische transacties en de verspreiding 
van informatie, meningen en ideeën, en 
voor het beïnvloeden van de wijze waarop 
afnemers informatie online verkrijgen en 
doorgeven, is het noodzakelijk deze 
platforms specifieke verplichtingen op te 
leggen, naast de verplichtingen die van 
toepassing zijn op alle onlineplatforms. 
Deze aanvullende verplichtingen voor zeer 
grote onlineplatforms zijn nodig om 
algemene beleidsbelangen aan te pakken, 
aangezien er geen alternatieve en minder 
beperkende maatregelen zijn waarmee 
hetzelfde resultaat daadwerkelijk zou 

(53) Gezien het belang van zeer grote 
onlineplatforms vanwege hun bereik, dat 
met name wordt uitgedrukt in het aantal 
afnemers van de dienst, voor het 
bevorderen van het publieke debat, 
economische transacties en de verspreiding 
van informatie, meningen en ideeën, en 
voor het beïnvloeden van de wijze waarop 
afnemers informatie online verkrijgen en 
doorgeven, is het noodzakelijk deze 
platforms specifieke verplichtingen op te 
leggen, naast de verplichtingen die van 
toepassing zijn op alle onlineplatforms. 
Deze aanvullende verplichtingen voor zeer 
grote onlineplatforms zijn nodig om 
algemene beleidsbelangen aan te pakken, 
aangezien er geen evenredige alternatieve 
en minder beperkende maatregelen zijn 
waarmee hetzelfde resultaat daadwerkelijk 
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kunnen worden bereikt. zou kunnen worden bereikt.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Zeer grote onlineplatforms worden 
gebruikt op een manier die een sterke 
invloed heeft op de onlineveiligheid, de 
vorming van de publieke opinie en het 
publieke debat, alsook op de onlinehandel. 
De manier waarop zij hun diensten 
ontwerpen, is over het algemeen 
geoptimaliseerd ten behoeve van hun vaak 
op reclame gebaseerde bedrijfsmodellen en 
kan maatschappelijke bezorgdheid wekken. 
Bij gebrek aan doeltreffende regelgeving 
en handhaving kunnen zij de spelregels 
bepalen, zonder de risico’s en de 
maatschappelijke en economische schade 
die zij kunnen veroorzaken effectief in 
kaart te brengen en te beperken. Uit hoofde 
van deze verordening moeten zeer grote 
onlineplatforms daarom de systeemrisico’s 
beoordelen die voortvloeien uit de werking 
en het gebruik van hun dienst, alsook uit 
mogelijk misbruik door de afnemers van de 
dienst, en moeten zij passende maatregelen 
nemen om deze risico’s te beperken.

(56) Zeer grote onlineplatforms worden 
gebruikt op een manier die een sterke 
invloed heeft op de onlineveiligheid, de 
vorming van de publieke opinie en het 
publieke debat, alsook op de onlinehandel. 
De manier waarop zij hun diensten 
ontwerpen, is over het algemeen 
geoptimaliseerd ten behoeve van hun vaak 
op reclame gebaseerde bedrijfsmodellen en 
kan maatschappelijke bezorgdheid wekken. 
Bij gebrek aan doeltreffende regelgeving 
en handhaving kunnen zij de spelregels 
bepalen, zonder de risico’s en de 
maatschappelijke en economische schade 
die zij kunnen veroorzaken effectief in 
kaart te brengen en te beperken. Uit hoofde 
van deze verordening moeten zeer grote 
onlineplatforms daarom de systeemrisico’s 
beoordelen die voortvloeien uit de werking 
en het gebruik van hun dienst, alsook uit 
mogelijk misbruik door de afnemers van de 
dienst, en moeten zij passende maatregelen 
nemen om deze risico’s te beperken, voor 
zover dit mogelijk is zonder de 
grondrechten aan te tasten.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
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door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie en de rechten van het kind. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 
de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 

door de verspreiding van kennelijk illegale 
inhoud, zoals de verspreiding van materiaal 
over seksueel misbruik van kinderen of 
illegale haatzaaiende uitlatingen, en het 
uitvoeren van kennelijk illegale 
activiteiten, zoals de verkoop van 
producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie en de rechten van het kind. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 
de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
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het aanmaken van nepaccounts, het 
gebruik van bots en andere 
geautomatiseerde of gedeeltelijk 
geautomatiseerde hulpmiddelen, die 
kunnen leiden tot een snelle en 
wijdverbreide verspreiding van informatie 
die illegale inhoud bevat of onverenigbaar 
is met de algemene voorwaarden van een 
onlineplatform.

risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het gebruik van bots en andere 
geautomatiseerde of gedeeltelijk 
geautomatiseerde hulpmiddelen, die 
kunnen leiden tot een snelle en 
wijdverbreide verspreiding van informatie 
die kennelijk illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door 
bestaande gedragscodes of andere 

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken 
voor zover dit mogelijk is zonder de 
grondrechten aan te tasten. Deze 
onlineplatforms moeten in het kader van 
dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken. Ook kunnen zij een 
samenwerking aangaan of versterken met 
betrouwbare flaggers, opleidingen en 
uitwisselingen organiseren met organisaties 
van betrouwbare flaggers. Het besluit over 
de keuze van de maatregelen moet bij het 
zeer grote onlineplatform blijven 
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zelfregulerende maatregelen in gang te 
zetten of te onderschrijven. Alle 
vastgestelde maatregelen moeten voldoen 
aan de zorgvuldigheidseisen van deze 
verordening en doeltreffend en passend 
zijn om de vastgestelde specifieke risico’s 
te beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

berusten. Alle vastgestelde maatregelen 
moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
zonder dat daarbij de grondrechten van de 
afnemers van de dienst worden aangetast.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Zeer grote onlineplatforms moeten, 
waar nodig, hun risicobeoordelingen 
uitvoeren en hun risicobeperkende 
maatregelen opstellen, waarbij 
vertegenwoordigers van de afnemers van 
de dienst, vertegenwoordigers van groepen 
die de gevolgen van hun diensten kunnen 
ondervinden, onafhankelijke deskundigen 
en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld moeten worden betrokken.

(59) Zeer grote onlineplatforms moeten, 
waar nodig, hun effectbeoordelingen 
uitvoeren en hun maatregelen voor het 
beperken van eventuele schadelijke 
gevolgen opstellen, waarbij 
vertegenwoordigers van de afnemers van 
de dienst, vertegenwoordigers van groepen 
die de gevolgen van hun diensten kunnen 
ondervinden, onafhankelijke deskundigen 
en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld moeten worden betrokken. De 
resultaten van hun effectbeoordelingen 
moeten worden meegedeeld aan de raad 
van coördinatoren van digitale diensten 
en aan de coördinator voor digitale 
diensten van hun lidstaat van vestiging.

Amendement 42
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Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het controleverslag moet worden 
onderbouwd, zodat het een zinvolle 
rapportage geeft van de ondernomen 
activiteiten en de bereikte conclusies. Het 
moet helpen om informatie te verstrekken 
en, waar nodig, verbeteringen voor te 
stellen voor de maatregelen die het zeer 
grote onlineplatform heeft genomen om 
aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te voldoen. Het verslag moet 
onverwijld aan de coördinator voor digitale 
diensten van de plaats van vestiging en de 
raad worden toegezonden, samen met de 
risicobeoordeling en de risicobeperkende 
maatregelen, en met de plannen van het 
platform om de aanbevelingen van de 
controle op te volgen. Het verslag moet een 
controleoordeel bevatten dat gebaseerd is 
op de conclusies die uit het verkregen 
controlebewijs worden getrokken. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 
verplichtingen van deze verordening of, in 
voorkomend geval, aan de toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van een 
gedragscode of een crisisprotocol, door 
met name de systeemrisico’s van zijn 
systeem en diensten op te sporen, te 
evalueren en te beperken. Een dergelijk 
positief advies moet vergezeld gaan van 
commentaar, wanneer de controleur 
opmerkingen wenst op te nemen die geen 
wezenlijke invloed hebben op het resultaat 
van de controle. Er moet een negatief 
advies worden gegeven wanneer de 
controleur van mening is dat het zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan deze 
verordening of aan de gedane 
toezeggingen.

(61) Het controleverslag moet worden 
onderbouwd, zodat het een zinvolle 
rapportage geeft van de ondernomen 
activiteiten en de bereikte conclusies. Het 
moet helpen om informatie te verstrekken 
en, waar nodig, verbeteringen voor te 
stellen voor de maatregelen die het zeer 
grote onlineplatform heeft genomen om 
aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te voldoen. Het verslag moet 
onverwijld aan de coördinator voor digitale 
diensten van de plaats van vestiging en de 
raad worden toegezonden, samen met de 
risicobeoordeling en de risicobeperkende 
maatregelen, en met de plannen van het 
platform om de aanbevelingen van de 
controle op te volgen. Het verslag moet een 
controleoordeel bevatten dat gebaseerd is 
op de conclusies die uit het verkregen 
controlebewijs worden getrokken. In 
voorkomend geval moet het verslag een 
beschrijving bevatten van specifieke 
elementen die niet gecontroleerd konden 
worden en een verklaring waarom die niet 
gecontroleerd konden worden. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 
verplichtingen van deze verordening of, in 
voorkomend geval, aan de toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van een 
gedragscode of een crisisprotocol, door 
met name de systeemrisico’s van zijn 
systeem en diensten op te sporen, te 
evalueren en te beperken. Een dergelijk 
positief advies moet vergezeld gaan van 
commentaar, wanneer de controleur 
opmerkingen wenst op te nemen die geen 
wezenlijke invloed hebben op het resultaat 
van de controle. Er moet een negatief 
advies worden gegeven wanneer de 
controleur van mening is dat het zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan deze 
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verordening of aan de gedane 
toezeggingen. Indien in het controleadvies 
geen conclusies konden worden 
geformuleerd over specifieke te 
controleren elementen, moet in het 
controleadvies een verklaring worden 
opgenomen waarin wordt uiteengezet 
waarom dit niet mogelijk was.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 
informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Daarom moeten zeer grote 
onlineplatforms ervoor zorgen dat de 
afnemers op passende wijze worden 
geïnformeerd en de aan hen gepresenteerde 
informatie kunnen beïnvloeden. Zij moeten 
de belangrijkste parameters voor dergelijke 
aanbevelingssystemen op een begrijpelijke 
wijze presenteren om ervoor te zorgen dat 
de afnemers begrijpen hoe prioriteit aan de 

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 
informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Daarom moeten zeer grote 
onlineplatforms ervoor zorgen dat de 
afnemers op passende wijze worden 
geïnformeerd en de aan hen gepresenteerde 
informatie kunnen beïnvloeden. Zij moeten 
de belangrijkste parameters voor dergelijke 
aanbevelingssystemen op een begrijpelijke 
wijze presenteren om ervoor te zorgen dat 
de afnemers begrijpen hoe prioriteit aan de 
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voor hen bestemde informatie is gegeven. 
Ook moeten zij ervoor zorgen dat de 
afnemers alternatieve opties hebben wat 
betreft de belangrijkste parameters, 
waaronder opties die niet op de profilering 
van de afnemer zijn gebaseerd.

voor hen bestemde informatie is gegeven. 
Ook moeten zij ervoor zorgen dat de 
afnemers alternatieve opties hebben wat 
betreft de belangrijkste parameters, die zij 
op een duidelijke en gebruiksvriendelijke 
manier krijgen aangeboden, waaronder 
opties die niet op de profilering van de 
afnemer zijn gebaseerd.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 
gegevens vereisen. Een dergelijke eis kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
gegevens die nodig zijn om de risico’s en 
mogelijke schade als gevolg van de 
systemen van het platform te beoordelen, 
op gegevens over de nauwkeurigheid, de 
werking en het testen van algoritmische 
systemen voor inhoudsmoderatie, 
aanbevelingssystemen of reclamesystemen, 
of op gegevens over processen en 
resultaten van inhoudsmoderatie of van 
interne klachtenafhandelingssystemen in de 
zin van deze verordening. Door 
onderzoekers uitgevoerde studies naar de 
evolutie en de ernst van 
onlinesysteemrisico’s zijn met name 
belangrijk voor het overbruggen van 
informatieasymmetrieën en het opzetten 
van een veerkrachtig systeem voor 
risicobeperking, door de onlineplatforms, 
de coördinatoren voor digitale diensten, 
andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 
gegevens vereisen. Een dergelijke eis kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
gegevens die nodig zijn om de 
verspreiding van illegale inhoud door 
gebruikmaking van de systemen van het 
platform te beoordelen, op gegevens over 
de nauwkeurigheid, de werking en het 
testen van algoritmische systemen voor 
inhoudsmoderatie, aanbevelingssystemen 
of reclamesystemen, of op gegevens over 
processen en resultaten van 
inhoudsmoderatie of van interne 
klachtenafhandelingssystemen in de zin 
van deze verordening. Door onderzoekers 
uitgevoerde studies naar de evolutie en de 
ernst van onlinesysteemrisico’s zijn met 
name belangrijk voor het overbruggen van 
informatieasymmetrieën en het opzetten 
van een veerkrachtig systeem voor 
risicobeperking, door de onlineplatforms, 
de coördinatoren voor digitale diensten, 
andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 
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zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Alle eisen voor toegang tot 
gegevens in dat kader moeten evenredig 
zijn en moeten de rechten en 
gerechtvaardigde belangen, waaronder 
handelsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie, van het platform en van alle 
andere betrokken partijen, waaronder van 
de afnemers van de dienst, op passende 
wijze beschermen.

zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Alle eisen voor toegang tot 
gegevens in dat kader moeten evenredig 
zijn en moeten de rechten en 
gerechtvaardigde belangen, waaronder 
persoonsgegevens, handelsgeheimen en 
andere vertrouwelijke informatie, van het 
platform en van alle andere betrokken 
partijen, waaronder van de afnemers van de 
dienst, op passende wijze beschermen. 
Onderzoekers moeten onafhankelijk zijn 
en niet in een belangenconflict verkeren. 
Noch de onderzoekers, noch de entiteiten 
of instellingen waarvoor zij werkzaam 
zijn, mogen in de vijf jaar voorafgaand 
aan de aanvang van de 
onderzoeksactiviteiten financiering 
hebben ontvangen van een onderneming 
die gevolgen ondervindt van of 
rechtstreeks belang heeft bij de 
bevindingen van het onderzoek. 
Onderzoekers moeten een 
afkoelingsperiode van ten minste vijf jaar 
in acht nemen tussen de publicatie van 
hun bevindingen en het werken voor een 
onderneming die gevolgen ondervindt van 
of rechtstreeks belang heeft bij de 
bevindingen van dat onderzoek.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) In deze verordening zouden 
bepaalde aandachtsgebieden voor 
dergelijke gedragscodes moeten worden 
vastgesteld. Met name moeten 
risicobeperkende maatregelen met 
betrekking tot specifieke soorten illegale 
inhoud worden onderzocht via zelf- en 
coreguleringsovereenkomsten. Een ander 
aandachtspunt zijn de mogelijk negatieve 
gevolgen van systeemrisico’s voor de 
samenleving en de democratie, zoals 
desinformatie of manipulatieve activiteiten 

(68) In deze verordening zouden 
bepaalde aandachtsgebieden voor 
dergelijke gedragscodes moeten worden 
vastgesteld. Met name moeten 
risicobeperkende maatregelen met 
betrekking tot specifieke soorten illegale 
inhoud worden onderzocht via zelf- en 
coreguleringsovereenkomsten. Een ander 
aandachtspunt zijn de mogelijk negatieve 
gevolgen van systeemrisico’s voor de 
samenleving en de democratie, zoals 
desinformatie of manipulatieve activiteiten 
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en misbruik. Hieronder vallen 
gecoördineerde acties die gericht zijn op 
het versterken van informatie, met inbegrip 
van desinformatie, zoals het gebruik van 
bots of nepaccounts voor het creëren van 
onjuiste of misleidende informatie, soms 
met het doel om economisch voordeel te 
behalen, die bijzonder schadelijk zijn voor 
kwetsbare afnemers van de dienst, zoals 
kinderen. Met betrekking tot dergelijke 
gebieden kan het aansluiten bij en 
naleven van een bepaalde gedragscode 
door een zeer groot onlineplatform 
worden beschouwd als een passende 
risicobeperkende maatregel. De weigering 
van een onlineplatform om deel te nemen 
aan de toepassing van een dergelijke 
gedragscode zonder dit naar behoren toe 
te lichten, kan in voorkomend geval in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of het onlineplatform de bij deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
heeft geschonden.

en misbruik. Hieronder vallen 
gecoördineerde acties die gericht zijn op 
het versterken van informatie, met inbegrip 
van desinformatie, zoals het gebruik van 
bots of nepaccounts voor het creëren van 
onjuiste of misleidende informatie, soms 
met het doel om economisch voordeel te 
behalen, die bijzonder schadelijk zijn voor 
kwetsbare afnemers van de dienst, zoals 
kinderen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) De regels inzake gedragscodes in 
het kader van deze verordening zouden als 
basis kunnen dienen voor de reeds 
bestaande inspanningen op het gebied van 
zelfregulering op Unieniveau, met inbegrip 
van de productveiligheidsbelofte, het 
memorandum van overeenstemming tegen 
namaakproducten, de gedragscode tegen 
illegale haatzaaiende uitlatingen en de 
praktijkcode betreffende desinformatie. 
Met name wat deze laatste betreft, zal de 
Commissie richtsnoeren geven voor het 
versterken van de praktijkcode 
betreffende desinformatie, zoals 
aangekondigd in het Europees actieplan 
voor de democratie.

(69) De regels inzake gedragscodes in 
het kader van deze verordening zouden als 
basis kunnen dienen voor de reeds 
bestaande inspanningen op het gebied van 
zelfregulering op Unieniveau, met inbegrip 
van de productveiligheidsbelofte, het 
memorandum van overeenstemming tegen 
namaakproducten, de gedragscode tegen 
illegale haatzaaiende uitlatingen en de 
praktijkcode betreffende desinformatie.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Overweging 71 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 bis) Soft law-instrumenten, 
zoals gedragscodes en crisisprotocollen, 
kunnen een risico vormen voor de 
grondrechten omdat er geen 
democratische controle of rechterlijke 
toetsing in verband met de grondrechten 
op plaatsvindt. Om de 
verantwoordingsplicht, participatie en 
transparantie te vergroten, zijn 
procedurele waarborgen voor het 
opstellen van gedragscodes en 
crisisprotocollen nodig.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) De raad moet bijdragen tot het 
nastreven van een gezamenlijk perspectief 
van de EU over de consistente toepassing 
van deze verordening en tot het 
samenwerken tussen bevoegde autoriteiten, 
onder meer door de Commissie en de 
coördinatoren voor digitale diensten te 
adviseren over gepaste onderzoeks- en 
handhavingsmaatregelen, met name ten 
opzichte van zeer grote onlineplatforms. 
De raad moet ook bijdragen tot de 
opstelling van relevante modellen en 
gedragscodes en moet opkomende 
algemene tendensen in de ontwikkeling 
van digitale diensten in de EU analyseren.

(89) De raad moet bijdragen tot het 
nastreven van een gezamenlijke en 
consistente toepassing in de EU van deze 
verordening en tot het samenwerken tussen 
bevoegde autoriteiten, onder meer door de 
Commissie en de coördinatoren voor 
digitale diensten te adviseren over gepaste 
onderzoeks- en handhavingsmaatregelen, 
met name ten opzichte van zeer grote 
onlineplatforms. De raad moet ook 
bijdragen tot de opstelling van relevante 
modellen en gedragscodes en moet 
opkomende algemene tendensen in de 
ontwikkeling van digitale diensten in de 
EU analyseren.

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) regels over de uitvoering en 
handhaving van deze verordening, ook met 
betrekking tot de samenwerking van en 
coördinatie tussen de bevoegde 
autoriteiten.

(c) regels over de uitvoering en 
handhaving van de eisen die zijn 
uiteengezet in deze verordening, ook met 
betrekking tot de samenwerking van en 
coördinatie tussen de bevoegde 
autoriteiten.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing 
op tussenhandelsdiensten die worden 
verleend aan afnemers van de dienst met 
vestigings- of woonplaats in de EU, 
ongeacht de vestigingsplaats van de 
aanbieders van die diensten.

3. Deze verordening is van toepassing 
op tussenhandelsdiensten die worden 
verleend aan afnemers van de dienst in de 
EU, ongeacht de vestigingsplaats van de 
aanbieders van die diensten.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het EU-recht inzake 
auteursrechten en verwante rechten;

Schrappen

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Verordening (EU) …/…. (d) Verordening (EU) 2021/784;



AD\1238219NL.docx 49/135 PE692.898v07-00

NL

betreffende de preventie van de 
onlineverspreiding van terroristische 
inhoud [aan te vullen zodra zij is 
vastgesteld];

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het EU-recht betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens, met 
name Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG.

Schrappen

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op kwesties die betrekking 
hebben op diensten van de 
informatiemaatschappij die onder 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG vallen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) “reclame”: informatie die is 
ontworpen om het bericht van een 
rechtspersoon of natuurlijke persoon te 
promoten, ongeacht of dit om commerciële 
of niet-commerciële doeleinden is, en die 
door een onlineplatform tegen vergoeding 
op zijn online-interface wordt 

(n) “reclame”: informatie die is 
ontworpen om direct of indirect 
informatie, producten of diensten van een 
rechtspersoon of natuurlijke persoon te 
promoten, ongeacht of dit om commerciële 
of niet-commerciële doeleinden is, en die 
door een onlineplatform tegen een directe 
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weergegeven, met als specifiek doel het 
promoten van die informatie;

of indirecte vergoeding op zijn online-
interface wordt weergegeven, met als 
specifiek doel het promoten van die 
informatie, het product of de dienst;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) “aanbevelingssysteem”: een 
volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd 
systeem dat door een onlineplatform wordt 
gebruikt om in zijn online-interface 
specifieke informatie aan afnemers van de 
dienst voor te stellen, onder meer als 
gevolg van een zoekopdracht die de 
afnemer heeft uitgevoerd of anderszins, en 
dat de relatieve volgorde of het belang van 
de weergegeven informatie bepaalt;

o) “aanbevelingssysteem”: een 
volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd 
systeem dat door een onlineplatform wordt 
gebruikt om in zijn online-interface 
specifieke informatie, producten of 
diensten aan afnemers van de dienst voor 
te stellen, te rangschikken, te prioriteren 
of op een bepaalde manier weer te geven, 
onder meer als gevolg van een 
zoekopdracht die de afnemer heeft 
uitgevoerd of anderszins, en dat de 
relatieve volgorde of het belang van de 
weergegeven informatie bepaalt;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Digitale privacy

1. Onverminderd 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG levert een aanbieder 
van een dienst van de 
informatiemaatschappij redelijke 
inspanningen om het gebruik van en de 
betaling voor die dienst mogelijk maken 
zonder persoonsgegevens van de afnemer 
te verzamelen.
Lidstaten leggen geen algemene 
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verplichting aan aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij op om het 
anonieme of pseudonieme gebruik van 
hun diensten te beperken.
2. Beheerders van onlineplatforms 
mogen persoonsgegevens over het gebruik 
van de dienst door een afnemer 
uitsluitend verwerken met als doel een 
aanbevelingssysteem te laten 
functioneren, uitsluitend wanneer de 
afnemer hiertoe zijn/haar uitdrukkelijke 
toestemming heeft verleend, als bepaald 
in artikel 4, punt 11), van 
Verordening (EU) 2016/679.
3. Lidstaten verplichten aanbieders 
van diensten van de 
informatiemaatschappij niet om in het 
algemeen en zonder onderscheid 
persoonsgegevens van de afnemers van 
hun diensten te bewaren. Gerichte 
bewaring van de gegevens van een 
specifieke afnemer wordt door een 
gerechtelijke instantie overeenkomstig het 
Unierecht of het recht van een lidstaat 
bevolen.
4. Aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij hebben het recht 
de versleutelingsdiensten van hun keuze 
te verlenen en ondersteunen. Lidstaten 
leggen geen verplichting aan aanbieders 
van diensten van de 
informatiemaatschappij op om het niveau 
van hun beveiligings- en 
versleutelingsmaatregelen te beperken.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 ter
Gerichte digitale reclame

1. Aanbieders van diensten van de 
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informatiemaatschappij verzamelen of 
verwerken geen persoonsgegevens zoals 
gedefinieerd in artikel 4, punt 1), van 
Verordening (EU) 2016/679 met als doel 
het richten van reclame op bepaalde 
afnemers.
2. In afwijking van lid 1 mogen 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij, met het oog op 
het richten van reclame voor commerciële 
doeleinden op bepaalde afnemers, alleen 
de persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken van afnemers die hiertoe 
uitdrukkelijk hun toestemming zoals 
gedefinieerd in artikel 4, punt 11), van 
Verordening (EU) 2016/679 hebben 
gegeven. Voor de afnemer is het weigeren 
van toestemming niet lastiger of 
tijdrovender dan het geven van 
toestemming. Aanbieders mogen geen 
methode inzetten die is ontworpen met de 
bedoeling of tot gevolg heeft dat het 
keuzerecht van een afnemer over het al 
dan niet verlenen van toestemming wordt 
ondermijnd of beperkt. Afnemers wier 
eindapparatuur signaleert dat zij bezwaar 
maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens wanneer zij 
gebruikmaken van diensten van de 
informatiemaatschappij overeenkomstig 
artikel 21, lid 5, van Verordening 
(EU) 2016/679 zal niet om toestemming 
worden verzocht.
3. Wanneer voor de toegang tot een 
dienst toestemming vereist is als bedoeld 
in lid 2 en een afnemer heeft geweigerd 
toestemming te verlenen, staan de 
afnemer andere billijke en redelijke opties 
ter beschikking om toegang tot de dienst 
te krijgen.
4. De in lid 2 bedoelde 
persoonsgegevens worden niet verzameld 
of gebruikt voor de volgende doeleinden:
(a) het targeten van afnemers op basis 
van hun feitelijke of waarschijnlijke 
raciale of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, godsdienstige of 
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levensbeschouwelijke overtuigingen, 
lidmaatschap van een vakbond, 
gezondheid, seksleven of seksuele 
gerichtheid, of
(b) het targeten van afnemers jonger 
dan 18 jaar.
5. Deze artikelen vormen geen 
beletsel voor diensten van de 
informatiemaatschappij om de afnemers 
te bepalen aan wie reclame wordt getoond 
op basis van contextuele informatie zoals 
de geredigeerde inhoud waarbij de 
reclame wordt getoond, trefwoorden, of 
het geografische gebied van de afnemers 
aan wie reclame wordt getoond.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
de mogelijkheid voor een rechtbank of 
een administratieve autoriteit om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel 
van de lidstaat te eisen dat de 
dienstverlener een inbreuk beëindigt of 
voorkomt.

Schrappen

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor een rechtbank of een 
administratieve autoriteit om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van 
de lidstaat te eisen dat de dienstverlener 
een inbreuk beëindigt of voorkomt.

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor een rechtbank om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van 
de lidstaat te eisen dat de dienstverlener 
een inbreuk beëindigt of voorkomt.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor een rechtbank of een 
administratieve autoriteit om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van 
de lidstaat te eisen dat de dienstverlener 
een inbreuk beëindigt of voorkomt.

4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor een rechtbank om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van 
de lidstaat te eisen dat de dienstverlener 
een inbreuk beëindigt of voorkomt.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Vrijwillige onderzoeken op eigen initiatief 

en naleving van de wetgeving
Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden niet geacht te zijn uitgesloten van 
de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid louter 
omdat zij vrijwillige onderzoeken op eigen 
initiatief of andere activiteiten uitvoeren 
die zijn gericht op het opsporen, 
identificeren en verwijderen van, of het 
uitschakelen van de toegang tot, illegale 
inhoud, of omdat zij de nodige 
maatregelen nemen om de vereisten van 
het EU-recht na te leven, waaronder de in 
deze verordening vastgestelde vereisten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geen algemene verplichtingen inzake Geen algemene verplichtingen inzake 
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toezicht of actieve vaststelling van feiten toezicht of actieve vaststelling van feiten of 
geautomatiseerde inhoudsmoderatie

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan aanbieders van tussenhandelsdiensten 
wordt geen algemene verplichting 
opgelegd om toe te zien op de informatie 
die zij doorgeven of opslaan, noch om 
actief op zoek te gaan naar feiten of 
omstandigheden die op illegale activiteiten 
duiden.

Aan aanbieders van tussenhandelsdiensten 
wordt geen algemene verplichting 
opgelegd, feitelijk noch rechtens, om toe 
te zien op de informatie die zij doorgeven 
of opslaan, noch om actief op zoek te gaan 
naar feiten of omstandigheden die op 
illegale activiteiten duiden, noch om 
illegale activiteiten te voorkomen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden niet verplicht tot het gebruik van 
geautomatiseerde hulpmiddelen voor 
inhoudsmoderatie of voor de 
gedragsmonitoring van een groot aantal 
natuurlijke personen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontvangst van een door de 
relevante nationale gerechtelijke of 
administratieve autoriteiten op basis van 
het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht uitgegeven bevel om tegen 

1. Bij ontvangst via een beveiligd 
communicatiekanaal van een door een 
nationale gerechtelijke autoriteit op basis 
van het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht uitgegeven bevel om tegen een 
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specifieke illegale inhoud op te treden, 
brengen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten de uitgevende 
autoriteit onverwijld op de hoogte van het 
gevolg dat aan de bevelen is gegeven, met 
vermelding van de ondernomen actie en 
het ogenblik waarop de actie is 
ondernomen.

of meerdere specifieke gevallen van 
illegale inhoud op te treden, brengen 
aanbieders van tussenhandelsdiensten de 
uitgevende autoriteit onverwijld op de 
hoogte van het gevolg dat aan het bevel is 
gegeven, met vermelding van de 
ondernomen actie en het ogenblik waarop 
de actie is ondernomen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing op bevoegde administratieve 
autoriteiten die onlineplatforms opdragen 
op te treden tegen handelaren die op 
onwettige wijze producten of diensten in 
de Unie promoten of aanbieden.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevelen bevatten de volgende 
elementen:

(a) het bevel bevat de volgende 
elementen:

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – streepje -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de identificatiegegevens van de 
gerechtelijke autoriteit die het bevel 
uitvaardigt, met inbegrip van de datum, 
het tijdstempel en de elektronische 
handtekening van de autoriteit, aan de 
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hand waarvan de ontvanger kan 
vaststellen dat het een authentiek bevel 
betreft;

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – streepje -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een verwijzing naar de 
rechtsgrondslag voor het bevel;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een motivering waarin wordt 
uitgelegd waarom de informatie illegale 
inhoud is, verwijzend naar de specifieke 
bepaling van het EU-recht of het intern 
recht die is overtreden;

— een voldoende gedetailleerde 
motivering waarin duidelijk wordt 
uitgelegd waarom de informatie illegale 
inhoud is, verwijzend naar de specifieke 
bepaling van het EU-recht of het intern 
recht die is overtreden;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— informatie over 
beroepsmogelijkheden waarover de 
aanbieder en de afnemer van de dienst die 
de inhoud bevatte, beschikken;

— heldere en gebruiksvriendelijke 
informatie over verhaalmechanismen 
waarover de aanbieder en de afnemer van 
de dienst die de inhoud bevatte, 
beschikken, met inbegrip van informatie 
over doeltreffende voorzieningen in rechte 
alsook over de termijnen voor het 
instellen van een hoger beroep;
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt a – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— waar nodig en evenredig, de 
beslissing om geen informatie vrij te 
geven over de verwijdering of het 
ontoegankelijk maken van de inhoud om 
redenen van openbare veiligheid, zoals de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van ernstige misdrijven, 
voor zolang als nodig, maar niet langer 
dan zes weken vanaf die beslissing;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het territoriale toepassingsgebied 
van het bevel, op basis van de van 
toepassing zijnde regels van EU-recht en 
intern recht, met inbegrip van het 
Handvest, en, waar relevant, algemene 
beginselen van internationaal recht, is niet 
groter dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstelling te halen;

(b) het territoriale toepassingsgebied 
van een bevel gericht aan een aanbieder 
met hoofdvestiging in de lidstaat die het 
bevel uitvaardigt, op basis van de van 
toepassing zijnde regels van EU-recht en 
intern recht, met inbegrip van het 
Handvest, en, waar relevant, algemene 
beginselen van internationaal recht, is niet 
groter dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstelling te halen;

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het territoriale toepassingsgebied 
van een bevel aan een aanbieder met 
hoofdvestiging in een andere lidstaat is 
beperkt tot het grondgebied van de lidstaat 
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die het bevel uitvaardigt;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het territoriale toepassingsgebied 
van een bevel aan een aanbieder of diens 
vertegenwoordiger met hoofdvestiging 
buiten de Unie is beperkt tot het 
grondgebied van de lidstaat die het bevel 
uitvaardigt;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eerste alinea, punten b bis) en b ter), zijn 
niet van toepassing wanneer 
onlineplatforms wordt opgedragen op te 
treden tegen handelaren die gevestigd zijn 
in dezelfde lidstaat als de autoriteit die het 
bevel uitvaardigt, en die op onwettige 
wijze producten of diensten in de Unie 
promoten of aanbieden.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat van de 
gerechtelijke of administratieve autoriteit 
die het bevel uitgeeft, stuurt onmiddellijk 
een kopie van de in lid 1 vermelde bevelen 
naar alle andere coördinatoren voor digitale 

3. De coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat van de autoriteit 
die het bevel uitgeeft, stuurt onmiddellijk 
een kopie van de in lid 1 vermelde bevelen 
naar alle andere coördinatoren voor digitale 
diensten via het overeenkomstig artikel 67 
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diensten via het overeenkomstig artikel 67 
opgerichte systeem.

opgerichte systeem.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gerechtelijke autoriteiten, op verzoek van 
een aanvrager wiens rechten worden 
geschonden door de beschikbaarheid van 
illegale inhoud, overeenkomstig dit artikel 
een bevel tegen de relevante aanbieder 
van hostingdiensten kunnen uitvaardigen 
om die inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken, onder meer via 
een beschikking in kort geding.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
tussenhandelsdiensten een door de 
relevante nationale gerechtelijke of 
administratieve autoriteiten op basis van 
het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht overeenkomstig het EU-recht 
uitgegeven bevel ontvangen om specifieke 
informatie te verstrekken over een of 
meerdere specifieke afnemers van de 
dienst, brengen zij de uitgevende autoriteit 
onmiddellijk op de hoogte van de 
ontvangst van het bevel en van het gevolg 
dat zij hieraan hebben gegeven.

1. Wanneer aanbieders van 
tussenhandelsdiensten via een beveiligd 
communicatiekanaal een door een 
nationale gerechtelijke autoriteit op basis 
van het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht overeenkomstig het EU-recht 
uitgegeven bevel ontvangen om specifieke 
informatie te verstrekken over een of 
meerdere specifieke afnemers van de dienst 
met als doel het voorkomen, onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van ernstige 
misdrijven of het voorkomen van ernstige 
bedreigingen voor de openbare veiligheid, 
brengen zij de uitgevende autoriteit 
onmiddellijk via een beveiligd 
communicatiekanaal op de hoogte van het 
gevolg dat zij aan het bevel hebben 
gegeven, en indien geen gevolg aan het 
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bevel is gegeven, een verklaring met uitleg 
van de redenen hiervoor.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) het bevel wordt uitgegeven met het 
oog op het voorkomen, onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van ernstige 
misdrijven of het voorkomen van ernstige 
bedreigingen voor de openbare veiligheid;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis)het bevel heeft tot doel informatie 
te verkrijgen over een of meerdere 
personen die ervan worden verdacht een 
ernstig misdrijf te hebben begaan of een 
ernstige bedreiging voor de openbare 
veiligheid te vormen;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— de identificatiegegevens van de 
gerechtelijke autoriteit die het bevel 
uitgeeft en een kenmerk waaruit blijkt dat 
het een authentiek bevel afkomstig van 
die autoriteit betreft, met inbegrip van de 
datum, het tijdstempel en de elektronische 
handtekening van de autoriteit die het 
bevel om informatie te verstrekken 
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uitgeeft;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een verwijzing naar de 
rechtsgrondslag voor het bevel;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een motivering waarin de 
doelstelling wordt uitgelegd waarvoor de 
informatie is vereist en waarom het 
vereiste om de informatie te verstrekken 
nodig en evenredig is om naleving door de 
afnemers van de tussenhandelsdiensten 
van het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht te bepalen, tenzij een 
dergelijke verklaring niet kan worden 
verstrekt om redenen met betrekking tot 
de preventie, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten;

— een voldoende gedetailleerde 
motivering waarin helder de doelstelling 
wordt uitgelegd waarvoor de informatie is 
vereist, met een toelichting waarom het 
bevel noodzakelijk en evenredig is, 
rekening houdend met de gevolgen van 
het bevel voor de grondrechten van de 
specifieke afnemer van de dienst over wie 
gegevens worden opgevraagd, alsook met 
de ernst van de overtreding;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— een uniek kenmerk ter identificatie 
van de afnemers van de dienst over wie 
informatie wordt opgevraagd;

Amendement 87
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— indien de opgevraagde informatie 
persoonsgegevens zijn in de zin van 
artikel 4, punt 1), van Verordening 
(EU) 2016/679 of artikel 3, punt 1),van 
Richtlijn (EU) 2016/680, een motivering 
dat het bevel in overeenstemming is met 
toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— informatie over 
beroepsmogelijkheden waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken;

— informatie over 
verhaalmechanismen waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken;

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bevel vereist alleen dat de 
dienstverlener informatie verstrekt die al is 
verzameld met als doel de dienst te 
verlenen en waarover hij controle heeft;

(b) het bevel vereist alleen dat de 
dienstverlener informatie verstrekt die al 
op legale wijze is verzameld met als doel 
de dienst te verlenen en waarover hij 
controle heeft;

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat van de interne 
gerechtelijke of administratieve autoriteit 
die het bevel uitgeeft, stuurt onmiddellijk 
een kopie van de in lid 1 vermelde bevelen 
naar alle coördinatoren voor digitale 
diensten via het overeenkomstig artikel 67 
opgerichte systeem.

3. De coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat van de interne 
gerechtelijke autoriteit die het bevel 
uitgeeft, stuurt onmiddellijk een kopie van 
de in lid 1 vermelde bevelen naar alle 
coördinatoren voor digitale diensten via het 
overeenkomstig artikel 67 opgerichte 
systeem.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel vastgestelde 
voorwaarden en vereisten doen geen 
afbreuk aan de vereisten krachtens intern 
strafprocesrecht overeenkomstig het EU-
recht.

4. Wanneer informatie wordt 
opgevraagd met het oog op het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen of 
vervolgen van ernstige misdrijven, doen 
de in dit artikel vastgestelde voorwaarden 
en vereisten geen afbreuk aan de vereisten 
krachtens intern strafprocesrecht 
overeenkomstig het EU-recht.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanbieder stelt de afnemer over 
wie informatie wordt opgevraagd 
onverwijld in kennis. Voor zo lang als 
noodzakelijk en evenredig met het oog op 
de bescherming van de grondrechten van 
een andere persoon, kan de uitgevende 
gerechtelijke instantie, rekening houdend 
met de gevolgen van de maatregel voor de 
grondrechten van de persoon over wie 
gegevens worden opgevraagd, besluiten 
dat de aanbieder dient te wachten met het 
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in kennis stellen van de afnemer. Een 
dergelijk besluit wordt naar behoren 
gemotiveerd en vermeldt de duur van de 
vertraging, die niet langer is dan zes 
weken.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing op bevoegde administratieve 
autoriteiten die onlineplatforms opdragen 
de in artikel 22 bedoelde informatie te 
verstrekken voor andere doeleinden dan 
die genoemd in lid 1.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten geven door 
overheidsinstanties opgevraagde 
persoonsgegevens over afnemers van hun 
diensten uitsluitend vrij wanneer aan de 
in dit artikel genoemde voorwaarden is 
voldaan.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Gemeenschappelijk Europees systeem 
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voor informatie-uitwisseling
De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) tot vaststelling 
van een gemeenschappelijk Europees 
informatie-uitwisselingssysteem met 
beveiligde kanalen voor het verwerken 
van geautoriseerde grensoverschrijdende 
berichten, authenticatie en overdracht van 
de in artikelen 8 en 9 van deze 
verordening bedoelde bevelen en, in 
voorkomend geval, van de aangevraagde 
gegevens tussen de bevoegde gerechtelijke 
instantie en de aanbieder. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 70 van deze verordening bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten stellen de informatie 
ter beschikking die nodig is om hun 
centrale contactpunt gemakkelijk te 
identificeren en ermee te communiceren.

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten stellen de informatie 
ter beschikking die nodig is om hun 
centrale contactpunt gemakkelijk te 
identificeren en ermee te communiceren, 
en zorgen ervoor dat die informatie 
actueel is. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten verstrekken die 
informatie, waaronder de naam, het e-
mailadres en het telefoonnummer, van 
hun centrale contactpunt aan de 
coördinator voor digitale diensten in de 
lidstaat waar zij zijn gevestigd.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 
beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke en ondubbelzinnige 
taal beschreven en is openbaar beschikbaar 
in een gemakkelijk toegankelijk formaat.

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 
beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke, ondubbelzinnige en 
eenvoudig te begrijpen taal beschreven en 
is openbaar beschikbaar in een gemakkelijk 
toegankelijk formaat. Een samenvatting 
van de algemene voorwaarden met een 
uiteenzetting van de belangrijkste punten 
in beknopte, duidelijke en 
ondubbelzinnige taal is openlijk 
beschikbaar.  Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten bieden de 
mogelijkheid om gemakkelijk af te zien 
van facultatieve clausules en informeren 
over de beschikbare rechtsmiddelen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten handelen op een 
voorzichtige, objectieve en evenredige 
wijze bij de toepassing en handhaving van 
de in lid 1 vermelde beperkingen, met 
gepaste aandacht voor de rechten en 
gewettigde belangen van alle betrokken 
partijen, waaronder de van toepassing 
zijnde, in het Handvest verankerde 
grondrechten van de afnemers van de 

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten handelen op een 
eerlijke, transparante, samenhangende, 
voorspelbare, niet-discriminerende, 
voorzichtige, niet-willekeurige en 
evenredige wijze bij de toepassing en 
handhaving van de in lid 1 vermelde 
beperkingen, met gepaste aandacht voor de 
rechten en gewettigde belangen van alle 
betrokken partijen, waaronder de van 
toepassing zijnde, in het Handvest 
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dienst. verankerde grondrechten van de afnemers 
van de dienst.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de algemene voorwaarden van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
kan worden bepaald dat het hosten van 
rechtmatige informatie van die diensten 
wordt uitgesloten of dat de toegang tot 
rechtmatige informatie anderszins wordt 
beperkt, dan wel dat de dienstverlening 
aan afnemers wordt opgeschort of 
beëindigd wegens het verstrekken van 
rechtmatige informatie, doch uitsluitend 
wanneer de informatie onverenigbaar is 
met het verklaarde doel van de dienst.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De algemene voorwaarden van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
zijn in overeenstemming met de essentiële 
beginselen van de grondrechten, zoals 
verankerd in het Handvest.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Voorwaarden die niet aan 
het bepaalde in dit artikel voldoen, zijn 
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niet bindend voor de afnemers.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Zoals bepaald in artikel 25, 
stellen zeer grote onlineplatforms hun 
algemene voorwaarden beschikbaar in 
alle officiële talen van de lidstaten waar 
zij hun diensten aanbieden.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten publiceren, ten 
minste een keer per jaar, duidelijke, 
gemakkelijk te begrijpen en gedetailleerde 
rapporten over eventuele inhoudsmoderatie 
die zij tijdens de betrokken periode hebben 
uitgevoerd. Deze rapporten bevatten met 
name informatie over het volgende, waar 
van toepassing:

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten publiceren op 
gemakkelijk toegankelijke wijze, ten 
minste een keer per jaar, duidelijke, 
gemakkelijk te begrijpen en gedetailleerde 
rapporten over eventuele inhoudsmoderatie 
die zij tijdens de betrokken periode hebben 
uitgevoerd. De rapporten zijn 
doorzoekbaar en worden voor verder 
gebruik gearchiveerd. Deze rapporten 
bevatten uitsplitsingen op het niveau van 
de lidstaten en met name informatie over 
het volgende, waar van toepassing:

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal bevelen dat zij van 
autoriteiten van lidstaten hebben gekregen, 

(a) het aantal bevelen dat zij van 
autoriteiten van lidstaten hebben gekregen, 
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ingedeeld volgens de soort betrokken 
illegale inhoud, met inbegrip van 
overeenkomstig de artikelen 8 en 9 
uitgegeven bevelen, en de gemiddelde tijd 
die nodig is om de in die bevelen vermelde 
actie te ondernemen;

ingedeeld volgens de soort betrokken 
illegale inhoud, met inbegrip van 
overeenkomstig de artikelen 8 en 9 
uitgegeven bevelen, de ondernomen actie 
en de gemiddelde tijd die nodig is om actie 
te ondernemen;

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volledige aantal 
inhoudsmoderatoren die voor elke 
officiële taal per lidstaat zijn aangewezen 
en een kwalitatieve beschrijving van de 
vraag of en hoe geautomatiseerde 
hulpmiddelen voor inhoudsmoderatie 
worden gebruikt voor inhoudsmoderatie 
in elke officiële taal;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal overeenkomstig artikel 
14 ingediende berichten, ingedeeld volgens 
de soort vermeende illegale inhoud, de 
actie die is ondernomen als gevolg van de 
berichten waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen actie die is ondernomen op 
basis van de wet dan wel de algemene 
voorwaarden van de aanbieder, en de 
gemiddelde tijd die nodig is om de actie te 
ondernemen;

(b) het aantal overeenkomstig 
artikel 14 ingediende berichten, ingedeeld 
volgens de soort vermeende illegale 
inhoud, de actie die is ondernomen als 
gevolg van de berichten waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen actie die 
is ondernomen op basis van de wet dan wel 
de algemene voorwaarden van de 
aanbieder, en de gemiddelde en mediane 
tijd die nodig is om de actie te 
ondernemen;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
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Artikel 13 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de inhoudsmoderatie die is 
uitgevoerd op eigen initiatief van de 
dienstverleners, met inbegrip van het aantal 
en de soort genomen maatregelen die een 
invloed hebben op de beschikbaarheid, 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van door 
de afnemers van de dienst verstrekte 
informatie en de mogelijkheid van de 
afnemers om informatie te verstrekken, 
ingedeeld per soort reden en grondslag om 
deze maatregelen te nemen;

(c) de inhoudsmoderatie die is 
uitgevoerd op eigen initiatief van de 
dienstverleners, met inbegrip van het aantal 
en de soort genomen maatregelen die een 
invloed hebben op de beschikbaarheid, 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van door 
de afnemers van de dienst verstrekte 
informatie en de mogelijkheid van de 
afnemers om informatie te verstrekken, 
ingedeeld per soort reden en grondslag om 
deze maatregelen te nemen, alsook de 
maatregelen die worden getroffen om te 
waarborgen dat de inhoudsmoderatoren 
de vereiste bekwaamheid hebben en dat de 
moderatie niet van invloed is op niet-
inbreukmakende inhoud;

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het aantal ontvangen klachten via 
het in artikel 17 genoemde interne 
klachtenafhandelingssysteem, de basis 
voor deze klachten, met betrekking tot deze 
klachten genomen besluiten, de 
gemiddelde tijd die nodig is om deze 
besluiten te nemen en het aantal gevallen 
waarin deze besluiten werden 
teruggedraaid.

(d) het aantal ontvangen klachten via 
het in artikel 17 genoemde interne 
klachtenafhandelingssysteem, de basis 
voor deze klachten, met betrekking tot deze 
klachten genomen besluiten, de 
gemiddelde en mediane tijd die nodig is 
om deze besluiten te nemen en het aantal 
gevallen waarin deze besluiten werden 
teruggedraaid.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 1. Aanbieders van hostingdiensten 
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voeren mechanismen in om personen of 
entiteiten in staat te stellen hen op de 
hoogte te brengen van de aanwezigheid op 
hun dienst van specifieke informatie die de 
persoon of entiteit als illegale inhoud 
beschouwt. Die mechanismen moeten 
gemakkelijk toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk zijn en indiening met 
uitsluitend elektronische middelen 
mogelijk maken.

voeren mechanismen in om personen of 
entiteiten in staat te stellen hen op de 
hoogte te brengen van de aanwezigheid op 
hun dienst van specifieke informatie die de 
persoon of entiteit als illegale inhoud 
beschouwt. Die mechanismen zijn 
gemakkelijk toegankelijk, duidelijk 
zichtbaar en gebruikersvriendelijk en 
bevinden zich in de buurt van de inhoud 
in kwestie. Ze maken indiening per geval 
met uitsluitend niet-geautomatiseerde 
elektronische middelen mogelijk.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde mechanismen 
vergemakkelijken de indiening van 
voldoende nauwkeurige en gepast 
omschreven berichten, op basis waarvan 
een zorgvuldige marktdeelnemer de 
onwettigheid van de betrokken inhoud kan 
identificeren. Hiertoe nemen de 
dienstverleners de nodige maatregelen om 
de indiening mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken van berichten die elk van 
de volgende elementen bevatten:

2. De in lid 1 bedoelde mechanismen 
vergemakkelijken de indiening van 
voldoende nauwkeurige en gepast 
omschreven berichten, op basis waarvan 
een zorgvuldige marktdeelnemer de 
kennelijke onwettigheid van de betrokken 
inhoud ondubbelzinnig en redelijkerwijs 
kan identificeren. Hiertoe nemen de 
dienstverleners de nodige maatregelen om 
de indiening mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken van berichten die elk van 
de volgende elementen bevatten:

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een duidelijke vermelding van de 
elektronische locatie van die informatie, 
met name de exacte URL of URL’s, en, 
waar nodig, bijkomende informatie die de 
identificatie van de illegale inhoud 
mogelijk maakt;

(b) een duidelijke vermelding van de 
elektronische locatie van die informatie, 
met name, waar van toepassing, de exacte 
URL of URL’s, en, waar nodig, 
bijkomende informatie die de identificatie 
van de illegale inhoud mogelijk maakt;
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Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bij melding van een vermeende 
inbreuk op een intellectuele-
eigendomsrecht, bewijs dat de entiteit die 
het bericht indient de houder is van het 
intellectueel eigendomsrecht dat naar 
men beweert is geschonden, of dat deze 
gemachtigd is namens de rechthebbende 
op te treden;

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De persoon of entiteit die het bericht 
indient, kan ervoor kiezen de in punt c 
bedoelde informatie te verstrekken, die 
niet aan de aanbieders van de inhoud 
bekend worden gemaakt, behalve in het 
geval van de in punt c bis) bedoelde 
schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van 

Schrappen
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artikel 5.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na ontvangst van het bericht stelt 
de dienstverlener met gebruikmaking van 
de beschikbare contactgegevens de 
informatieverstrekker in kennis van de in 
lid 2 bedoelde elementen en geeft hierbij 
de informatieverstrekker de kans te 
reageren alvorens over te gaan tot een 
beslissing.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Gemelde informatie blijft 
toegankelijk totdat hier een beslissing 
over is genomen.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De aanbieder ziet erop toe 
dat beslissingen over berichten worden 
genomen door bevoegd personeel dat 
basisopleidingen en bijscholing heeft 
gevolgd over de geldende wetgeving en 
internationale mensenrechtennormen, en 
dat sprake is van passende 
arbeidsomstandigheden.
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De dienstverlener brengt die 
persoon of entiteit ook onverwijld op de 
hoogte van zijn besluit met betrekking tot 
de informatie waarop het bericht 
betrekking heeft, met informatie over de 
beroepsmogelijkheden in verband met dat 
besluit.

5. De dienstverlener brengt de 
persoon of entiteit die het bericht indient, 
alsook de informatieverstrekker, ook 
onverwijld op de hoogte van zijn besluit 
met betrekking tot de informatie waarop 
het bericht betrekking heeft, met informatie 
over de beroepsmogelijkheden in verband 
met dat besluit.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aanbieders van hostingdiensten 
verwerken alle berichten die zij via de in 
lid 1 vermelde mechanismen ontvangen en 
nemen hun besluiten over de informatie 
waarop het bericht betrekking heeft op een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve wijze. 
Wanneer zij voor die verwerking of 
besluitvorming gebruikmaken van 
geautomatiseerde wijzen, geven zij in de in 
lid 4 vermelde kennisgeving informatie 
over dit gebruik.

6. Aanbieders van hostingdiensten 
verwerken alle berichten die zij via de in 
lid 1 vermelde mechanismen ontvangen en 
nemen hun besluiten over de informatie 
waarop het bericht betrekking heeft op een 
tijdige, zorgvuldige, niet-willekeurige en 
niet-discriminerende wijze. Wanneer zij 
voor die verwerking gebruikmaken van 
geautomatiseerde wijzen, geven zij in de in 
lid 4 vermelde kennisgeving informatie 
over dit gebruik. Hierbij moet zinvolle 
informatie worden verstrekt over de 
gevolgde procedure, de gebruikte 
technologie en de criteria en argumentatie 
waarop besluiten zijn gebaseerd.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het in lid 1 bedoelde mechanisme 
wordt kosteloos verstrekt. Wanneer 
berichten kennelijk ongegrond of 
buitensporig zijn, met name vanwege het 
repetitieve karakter ervan, kan de 
aanbieder van hostingdiensten weigeren 
aan het verzoek gevolg te geven.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten besluit toegang tot 
specifieke, door de afnemers van de dienst 
verstrekte informatie te verwijderen of uit 
te schakelen, ongeacht de middelen die 
worden gebruikt voor het opsporen, 
identificeren of verwijderen van of het 
uitschakelen van toegang tot die informatie 
en van de reden voor zijn besluit, brengt 
hij de afnemer, ten laatste op het ogenblik 
van de verwijdering of uitschakeling van 
toegang, op de hoogte van het besluit en 
geeft hij een duidelijke en specifieke 
motivering voor dat besluit.

1. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten besluit toegang tot 
specifieke, door de afnemers van de dienst 
verstrekte informatie te verwijderen of uit 
te schakelen of suggesties van 
aanbevelingssystemen betreffende die 
informatie te beperken, ongeacht de 
middelen die worden gebruikt voor het 
verwijderen van of het uitschakelen van 
toegang tot die informatie, of het beperken 
van suggesties betreffende die informatie, 
brengt hij de afnemer en degene die de 
melding heeft gedaan, voor zover deze 
contactgegevens hebben verstrekt, ten 
laatste op het ogenblik van de verwijdering 
of uitschakeling van toegang of de 
beperking van de suggesties, op de hoogte 
van het besluit en geeft hij een duidelijke 
en specifieke motivering voor dat besluit.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) of het besluit de verwijdering van 
of de uitschakeling van toegang tot de 

(a) of het besluit de verwijdering van 
of de uitschakeling van toegang tot de 
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informatie met zich meebrengt, en waar 
relevant, het territoriale toepassingsgebied 
van de uitschakeling van toegang;

informatie of de beperking van suggesties 
van aanbevelingssystemen betreffende die 
informatie met zich meebrengt, en waar 
relevant, het territoriale toepassingsgebied 
van de uitschakeling van toegang of de 
beperking van suggesties;

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) waar van toepassing, informatie 
over het gebruik van geautomatiseerde 
middelen bij het nemen van het besluit, 
onder meer wanneer het besluit is 
genomen met betrekking tot inhoud die op 
geautomatiseerde wijze is opgespoord of 
geïdentificeerd;

(c) waar van toepassing, informatie 
over de middelen die zijn gebruikt bij het 
nemen van het besluit, en in ieder geval 
wanneer het besluit is genomen met 
betrekking tot inhoud die op 
geautomatiseerde wijze is opgespoord of 
geïdentificeerd;

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) informatie over de 
beroepsmogelijkheden waarover de 
afnemer van de dienst met betrekking tot 
het besluit beschikt, met name via interne 
klachtenafhandelingsmechanismen, 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
en hoger beroep.

(f) duidelijke en 
gebruikersvriendelijke informatie over de 
beroepsmogelijkheden waarover de 
afnemer van de dienst met betrekking tot 
het besluit beschikt, met name via interne 
klachtenafhandelingsmechanismen, 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
en hoger beroep.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De verplichtingen ingevolge dit 
artikel zijn niet van toepassing
(a) op overduidelijk illegale inhoud 
indien de afnemer van de dienst in het 
verleden herhaaldelijk illegale inhoud 
heeft verstrekt; of
(b)  indien de verwijdering of de 
uitschakeling van toegang als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel is gebaseerd op een 
bevel overeenkomstig artikel 8 en de 
bevoegde autoriteit die dat bevel heeft 
afgegeven, besluit dat het noodzakelijk en 
evenredig is om dat niet openbaar te 
maken om redenen van openbare 
veiligheid, zoals de preventie van, het 
onderzoek naar en de opsporing en 
vervolging van ernstige misdrijven, 
worden de leden 1 tot 4 van dit artikel 
opgeschort voor zolang dat nodig is, maar 
niet langer dan zes weken nadat het 
besluit is genomen, waarbij de aanbieder 
van hostingdiensten geen informatie 
vrijgeeft. Die bevoegde autoriteit kan die 
termijn met zes weken verlengen, indien 
die niet-openbaarmaking nog steeds 
gerechtvaardigd is.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De leden 2 en 4 zijn niet van 
toepassing op aanbieders van 
hostingdiensten die worden aangemerkt 
als micro-ondernemingen in de zin van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG.

Amendement 127
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Inhoudsmoderatie

1. Aanbieders van hostingdiensten 
mogen geen controlemaatregelen vooraf 
toepassen op basis van geautomatiseerde 
hulpmiddelen of filtering bij het uploaden 
van informatie ten behoeve van 
inhoudsmoderatie, behalve indien:
(a) geautomatiseerde beslissingen 
inzake inhoudsmoderatie om specifieke 
items te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, of om voorstellen 
daartoe door aanbevelingssystemen te 
beperken, blijven beperkt tot informatie 
die identiek is aan informatie die eerder 
door gekwalificeerd personeel of een 
gerechtelijke instantie als duidelijk 
illegaal is aangemerkt, ongeacht de 
context, de identiteit en de intentie van de 
ontvanger die de informatie verstrekt;
(b) de gebruikte technologie op zich 
voldoende betrouwbaar is, in die zin dat 
het foutenpercentage waarbij informatie 
ten onrechte wordt geacht identiek te zijn 
aan eerder als illegale inhoud 
aangemerkte informatie, zoveel mogelijk 
wordt beperkt;
(c) de gebruikte technologie de 
toegankelijkheid en de voorstellen door 
aanbevelingssystemen van informatie die 
geen illegale inhoud is, niet verhindert; en
(d) geautomatiseerde beslissingen 
inzake inhoudsmoderatie om specifieke 
items te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, of om voorstellen 
daartoe door aanbevelingssystemen te 
beperken, met spoed door gekwalificeerd 
personeel worden geëvalueerd en, bij 
ontstentenis van snelle menselijke 
bevestiging, niet langer doeltreffend zijn.
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Indien aanbieders van hostingdiensten 
geautomatiseerde hulpmiddelen 
anderszins gebruiken ten behoeve van 
inhoudsmoderatie, zien zij erop toe dat 
beslissingen over te nemen maatregelen 
worden genomen door bevoegd personeel, 
en dat legale inhoud die geen inbreuk 
vormt op de algemene voorwaarden van 
de aanbieders, ongemoeid wordt gelaten. 
De aanbieder ziet erop toe dat het 
personeel basisopleidingen en bijscholing 
worden aangeboden over de geldende 
wetgeving en internationale 
mensenrechtennormen, en dat het 
personeel passende 
arbeidsomstandigheden worden geboden.
2. Lid 1 is niet van toepassing op het 
modereren van informatie die 
hoogstwaarschijnlijk is geüpload met 
behulp van geautomatiseerde 
hulpmiddelen.
3. Aanbieders van hostingdiensten 
handelen op een billijke, transparante, 
samenhangende, voorspelbare, niet-
discriminerende, zorgvuldige, niet-
willekeurige en evenredige wijze bij het 
modereren van inhoud, met gepaste 
aandacht voor de rechten en gewettigde 
belangen van alle betrokken partijen, 
waaronder de in het Handvest verankerde 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze afdeling is niet van toepassing op 
onlineplatforms die micro- of kleine 
ondernemingen zijn in de zin van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG.

Deze afdeling is niet van toepassing op 
onlineplatforms die micro- of kleine 
ondernemingen zijn in de zin van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG, 
tenzij zij in de Unie meer dan 4,5 miljoen 
gebruikers hebben.
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Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms verstrekken 
afnemers van de dienst gedurende een 
periode van ten minste zes maanden na het 
in dit lid genoemde besluit, toegang tot een 
doeltreffend intern 
klachtenafhandelingssysteem, dat het 
elektronisch en gratis indienen mogelijk 
maakt van klachten tegen de volgende 
besluiten die het onlineplatform heeft 
genomen op basis van het feit dat de door 
de afnemers verstrekte informatie illegale 
inhoud is of onverenigbaar is met zijn 
algemene voorwaarden:

1. Onlineplatforms verstrekken 
afnemers van de dienst en bevoegde 
instanties als bedoeld in artikel 3, punt 4, 
van Richtlijn (EU) 2020/18281 bis, 
gedurende een periode van ten minste zes 
maanden na het in dit lid genoemde besluit, 
toegang tot een doeltreffend intern 
klachtenafhandelingssysteem, dat het 
elektronisch en gratis indienen mogelijk 
maakt van klachten tegen de volgende 
besluiten die het onlineplatform heeft 
genomen:

__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2020/1828 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2020 betreffende 
representatieve vorderingen ter 
bescherming van de collectieve belangen 
van consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/22/EG (PB L 409 van 
4.12.2020, blz. 1).

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) besluiten om geen maatregelen te 
nemen na ontvangst van een bericht als 
bedoeld in artikel 14;

Amendement 131
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) besluiten om toegang tot de 
informatie te verwijderen of uit te 
schakelen;

(a) besluiten om toegang tot de 
informatie te verwijderen of uit te 
schakelen, of suggesties van 
aanbevelingssystemen betreffende die 
informatie te beperken;

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) besluiten om het account van de 
afnemers op te schorten of te beëindigen.

(c) besluiten om het account van de 
afnemers op te schorten of te beëindigen;

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) alle overige besluiten die nadelige 
gevolgen hebben voor de toegang van de 
afnemer tot belangrijke functies die deel 
uitmaken van de reguliere diensten van 
het platform, waaronder monetisatie van 
informatie.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
hun intern klachtenafhandelingssysteem 
gemakkelijk toegankelijk en 

2. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
hun intern klachtenafhandelingssysteem 
gemakkelijk toegankelijk en 
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gebruikersvriendelijk is en de indiening 
van voldoende nauwkeurige en gepast 
gemotiveerde klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt.

gebruikersvriendelijk is en de indiening 
van voldoende nauwkeurige en gepast 
gemotiveerde klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt. Onlineplatforms maken 
het reglement van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem openbaar. 
Als een afnemer van de dienst een klacht 
wil indienen, stelt het onlineplatform dit 
reglement op duidelijke, 
gebruikersvriendelijke en gemakkelijk 
toegankelijke wijze voor hem of haar 
beschikbaar.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onlineplatforms behandelen 
klachten die via hun intern 
klachtenafhandelingssysteem zijn 
ingediend op een tijdige, zorgvuldige en 
objectieve wijze. Wanneer een klacht 
voldoende redenen bevat opdat het 
onlineplatform van mening is dat de 
informatie waarop de klacht betrekking 
heeft, niet illegaal is en niet onverenigbaar 
is met zijn algemene voorwaarden, of 
informatie bevat die erop wijst dat het 
gedrag van de klager de opschorting of 
beëindiging van de dienst of het account 
niet rechtvaardigt, moet het zijn in lid 1 
genoemde besluit onverwijld ongedaan 
maken.

3. Onlineplatforms behandelen 
klachten die via hun intern 
klachtenafhandelingssysteem zijn 
ingediend op een tijdige, zorgvuldige en 
niet-willekeurige wijze. Wanneer een 
klacht tegen een in lid 1, punt a) tot c bis), 
bedoeld besluit voldoende redenen bevat 
opdat het onlineplatform van mening is dat 
de informatie waarop de klacht betrekking 
heeft, niet kennelijk illegaal is en niet 
onverenigbaar is met zijn algemene 
voorwaarden, of informatie bevat die erop 
wijst dat het gedrag van de klager de 
opschorting of beëindiging van de dienst of 
het account niet rechtvaardigt, moet het 
zijn in lid 1 genoemde besluit onverwijld 
ongedaan maken.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na ontvangst van een klacht tegen 
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een besluit overeenkomstig lid 1, punt -a, 
brengt het onlineplatform de 
informatieverstrekker op de hoogte van de 
klacht, met gebruikmaking van de 
beschikbare contactgegevens, en geeft het 
de informatieverstrekker de gelegenheid 
te reageren alvorens een besluit te nemen.

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onlineplatforms brengen klagers 
onverwijld op de hoogte van het besluit dat 
zij hebben genomen over de informatie 
waarop de klacht betrekking heeft en 
brengen klagers op de hoogte van de 
mogelijkheid voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting waarin is voorzien in 
artikel 18 en andere beschikbare 
beroepsmogelijkheden.

4. Onlineplatforms brengen klagers 
onverwijld op de hoogte van het besluit dat 
zij hebben genomen over de informatie 
waarop de klacht betrekking heeft en 
brengen klagers op de hoogte van de 
mogelijkheid voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting waarin is voorzien in 
artikel 18 en andere beschikbare 
beroepsmogelijkheden. In geval van een 
klacht tegen een besluit overeenkomstig 
lid 1, punt -a, geldt dit mutatis mutandis 
voor informatieverstrekkers die 
contactgegevens hebben verstrekt. Indien 
het in lid 1 bedoelde besluit door het 
interne klachtenafhandelingssysteem 
wordt gehandhaafd, moet in detail worden 
toegelicht hoe het in overeenstemming is 
met de voorwaarden van het platform of 
het toepasselijke recht.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten mogen een 
overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 

Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten en bevoegde instanties 
als bedoeld in artikel 3, punt 4, van 
Richtlijn (EU) 2020/1828 mogen een 
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geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit.

overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 geldt onverminderd het recht van de 
betrokken afnemer om voor een rechtbank 
beroep aan te tekenen tegen het besluit 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
wet.

Lid 1 geldt onverminderd het recht van de 
betrokken afnemer om voor een rechtbank 
beroep aan te tekenen tegen het besluit van 
het onlineplatform overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wet, alsook 
onverminderd het recht van het 
onlineplatform om beroep aan te tekenen 
tegen de beslissing van het orgaan voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het is onpartijdig en onafhankelijk 
van onlineplatforms en afnemers van de 
door de onlineplatforms aangeboden 
dienst;

(a) het is onpartijdig en onafhankelijk 
van onlineplatforms en afnemers van de 
door de onlineplatforms aangeboden 
dienst, alsook juridisch gescheiden en 
functioneel onafhankelijk van de overheid 
van de betreffende lidstaat en van alle 
andere particuliere organen;



PE692.898v07-00 86/135 AD\1238219NL.docx

NL

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bestaat mede uit juridisch 
deskundigen;

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beschikt over de nodige 
expertise met de problemen die zich in een 
of meer specifieke gebieden van illegale 
inhoud voordoen, of met de toepassing en 
handhaving van algemene voorwaarden 
van een of meerdere soorten 
onlineplatforms, die het orgaan in staat 
stelt daadwerkelijk bij te dragen tot de 
beslechting van een geschil;

(b) het beschikt over de nodige 
expertise met betrekking tot problemen op 
een of meer specifieke gebieden van 
illegale inhoud, of met de toepassing en 
handhaving van algemene voorwaarden 
van een of meerdere soorten 
onlineplatforms, waardoor het orgaan in 
staat wordt gesteld daadwerkelijk bij te 
dragen tot de beslechting van een geschil;

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de geschillenbeslechting verloopt 
volgens duidelijke en eerlijke regels.

(e) de geschillenbeslechting verloopt 
volgens duidelijke en eerlijke regels, die 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk 
toegankelijk voor het publiek zijn.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting zijn bij voorkeur 
kosteloos voor afnemers van de dienst. 
Indien er kosten in rekening worden 
gebracht, is de procedure voor afnemers 
van de dienst toegankelijk, aantrekkelijk 
en goedkoop. Daarom mogen de kosten 
een geringe vergoeding niet te boven te 
gaan.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gecertificeerde organen voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
delen de vergoedingen, of de voor bepaling 
hiervan gebruikte mechanismen, mee aan 
de betrokken afnemer van de diensten en 
het betrokken onlineplatform alvorens de 
geschillenbeslechting aan te vangen.

Gecertificeerde organen voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
maken de vergoedingen, of de voor 
bepaling hiervan gebruikte mechanismen, 
openbaar en delen ze mee aan de 
betrokken afnemer van de diensten en het 
betrokken onlineplatform alvorens de 
geschillenbeslechting aan te vangen.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Dit artikel geldt onverminderd de 
bepalingen van artikel 43 betreffende de 
mogelijkheid voor afnemers van de 
diensten om een klacht in te dienen bij de 
coördinator voor digitale diensten van 
hun land van verblijf of in het geval van 
zeer grote onlineplatforms bij de 
Commissie.

Amendement 147
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Gerechtelijk beroep

De lidstaten zien erop toe dat hun 
gerechtelijke instanties, op verzoek van 
een afnemer van de dienst die het 
voorwerp uitmaakt van een besluit van 
een onlineplatform en overeenkomstig het 
toepasselijke nationale recht, het recht 
hebben de wettigheid van een dergelijk 
besluit te toetsen en, in voorkomend geval, 
voorlopige maatregelen uit te vaardigen, 
wanneer het besluit:
(a) neerkomt op verwijdering of 
uitschakeling van de toegang tot de 
informatie of beperking van de suggesties 
van aanbevelingssystemen betreffende die 
informatie;
(b) neerkomt op volledige of 
gedeeltelijke opschorting of beëindiging 
van de verstrekking van de dienst aan de 
afnemer;
(c) neerkomt op opschorting of 
beëindiging van het account van de 
afnemer; of
(d) nadelige gevolgen heeft voor de 
toegang van de afnemer tot belangrijke 
functies die deel uitmaken van de 
reguliere diensten van het onlineplatform, 
waaronder monetisatie van informatie.

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat berichten die zijn 
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genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers ingediende berichten prioritair en 
onmiddellijk worden verwerkt en 
afgehandeld.

ingediend door betrouwbare flaggers die 
binnen hun aangewezen expertiseterrein 
werken via de in artikel 14 genoemde 
mechanismen prioritair en onmiddellijk 
worden verwerkt en afgehandeld.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hij heeft specifieke expertise en 
bevoegdheid voor het opsporen, 
identificeren en melden van illegale 
inhoud;

(a) hij heeft specifieke expertise en 
bevoegdheid voor het opsporen, 
identificeren en melden van illegale inhoud 
op een aangewezen terrein;

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Coördinatoren voor digitale 
diensten delen aan de Commissie en de 
raad de namen, adressen en e-mailadressen 
mee van de entiteiten waaraan zij de status 
van betrouwbare flagger overeenkomstig 
lid 2 hebben toegekend.

3. Coördinatoren voor digitale 
diensten delen aan de Commissie en de 
raad de namen, adressen en e-mailadressen 
mee van de entiteiten waaraan zij de status 
van betrouwbare flagger overeenkomstig 
lid 2 alsmede hun specifieke 
expertiseterrein hebben toegekend.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een onlineplatform over 
informatie beschikt die erop wijst dat een 
betrouwbare flagger via de in artikel 14 
bedoelde mechanismen een aanzienlijk 
aantal onvoldoende nauwkeurige of niet 

5. Wanneer een onlineplatform over 
informatie beschikt die erop wijst dat een 
betrouwbare flagger via de in artikel 14 
bedoelde mechanismen een aanzienlijk 
aantal onvoldoende nauwkeurige, niet 
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voldoende gemotiveerde berichten heeft 
ingediend, waaronder informatie die is 
verzameld in verband met de verwerking 
van klachten via het in artikel 17, lid 3, 
bedoelde intern 
klachtenafhandelingssysteem, deelt het 
deze informatie mee aan de coördinator 
voor digitale diensten die de status van 
betrouwbare flagger aan de betrokken 
entiteit heeft toegekend en verstrekt het 
hierbij de nodige verklaringen en 
ondersteunende documenten.

voldoende gemotiveerde of onjuiste 
berichten of berichten met betrekking tot 
legale informatie heeft ingediend, 
waaronder informatie die is verzameld in 
verband met de verwerking van klachten 
via het in artikel 17, lid 3, bedoelde intern 
klachtenafhandelingssysteem, deelt het 
deze informatie mee aan de coördinator 
voor digitale diensten die de status van 
betrouwbare flagger aan de betrokken 
entiteit heeft toegekend en verstrekt het 
hierbij de nodige verklaringen en 
ondersteunende documenten.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De coördinator voor digitale 
diensten die de status van betrouwbare 
flagger aan een entiteit heeft toegekend, 
trekt die status in als hij, na een onderzoek 
hetzij op eigen initiatief hetzij op basis van 
van derden verkregen informatie, met 
inbegrip van de informatie die krachtens 
lid 5 door een onlineplatform is verstrekt, 
bepaalt dat de entiteit niet langer voldoet 
aan de in lid 2 vermelde voorwaarden. 
Alvorens hij die status intrekt, biedt de 
coördinator voor digitale diensten de 
entiteit de kans om te reageren op de 
bevindingen van zijn onderzoek en zijn 
intentie om de status van betrouwbare 
flagger van de entiteit in te trekken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms schorten, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 

1. Onlineplatforms mogen, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 
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waarschuwing, de verlening van hun 
diensten op aan afnemers van de dienst die 
frequent manifest illegale inhoud 
verstrekken.

waarschuwing, overgaan tot opschorting 
van de verlening van hun diensten aan 
afnemers van de dienst die frequent 
manifest illegale inhoud verstrekken of ten 
aanzien waarvan zij in de voorgaande 
twaalf maanden twee of meer bevelen tot 
het nemen van maatregelen wegens 
illegale inhoud hebben ontvangen, tenzij 
deze bevelen later weer zijn ingetrokken.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onlineplatforms schorten, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 
waarschuwing, de verwerking op van 
berichten en klachten die via de in 
artikelen 14 en 17 bedoelde berichten- en 
actiemechanismen en interne 
klachtenafhandelingssystemen zijn 
ingediend door personen of entiteiten of 
door klagers die regelmatig berichten of 
klachten indienen die manifest ongegrond 
zijn.

2. Onlineplatforms mogen, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 
waarschuwing, de verwerking van 
berichten en klachten opschorten die via 
de in artikelen 14 en 17 bedoelde 
berichten- en actiemechanismen en interne 
klachtenafhandelingssystemen zijn 
ingediend door personen of entiteiten of 
door klagers die regelmatig berichten of 
klachten indienen die manifest ongegrond 
zijn.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de intentie van de afnemer, 
persoon, entiteit of klager.

(d) indien identificeerbaar, de intentie 
van de afnemer, persoon, entiteit of klager.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onlineplatforms vermelden op een 
duidelijke en gedetailleerde wijze hun 
beleid bij misbruik zoals bedoeld in de 
leden 1 en 2 in hun algemene voorwaarden, 
ook met betrekking tot de feiten en 
omstandigheden waarmee zij rekening 
houden bij de beoordeling of bepaald 
gedrag misbruik vormt alsook de duur van 
de opschorting.

4. Onlineplatforms vermelden op een 
duidelijke en gebruikersvriendelijke wijze 
hun beleid bij misbruik zoals bedoeld in de 
leden 1 en 2 in hun algemene voorwaarden, 
ook met betrekking tot de feiten en 
omstandigheden waarmee zij rekening 
houden bij de beoordeling of bepaald 
gedrag misbruik vormt alsook de duur van 
de opschorting.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onlineplatform op de 
hoogte wordt gesteld van informatie die 
aanleiding geeft tot een vermoeden dat een 
ernstig strafbaar feit met een bedreiging 
van het leven of de veiligheid van personen 
heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of 
waarschijnlijk zal plaatsvinden, brengt het 
de rechtshandhavings- of gerechtelijke 
autoriteiten van de betrokken lidstaat of 
lidstaten op de hoogte van zijn vermoeden 
en verstrekt het alle beschikbare relevante 
informatie.

1. Wanneer een onlineplatform op de 
hoogte wordt gesteld van informatie die 
aanleiding geeft tot een vermoeden dat een 
ernstig strafbaar feit met een bedreiging 
van het leven van personen ophanden is, 
brengt het de rechtshandhavings- of 
gerechtelijke autoriteiten van de betrokken 
lidstaat of lidstaten op de hoogte van zijn 
vermoeden en verstrekt het de informatie 
die ten grondslag aan dit vermoeden ligt.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het onlineplatform de betrokken 
lidstaat niet met redelijke zekerheid kan 
identificeren, brengt het de 
wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaat 
waar het is gevestigd of waar het zijn 
wettelijke vertegenwoordiger heeft op de 

Wanneer het onlineplatform de betrokken 
lidstaat niet met redelijke zekerheid kan 
identificeren, brengt het de 
wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaat 
waar het is gevestigd of waar het zijn 
wettelijke vertegenwoordiger heeft op de 
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hoogte of informeert het Europol. hoogte of kan het Europol informeren.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel is de 
betrokken lidstaat de lidstaat waar de 
overtreding is begaan, wordt begaan en 
waarschijnlijk zal worden begaan, of de 
lidstaat waar de verdachte overtreder 
verblijft of zich bevindt, of de lidstaat waar 
het slachtoffer van de vermoedelijke 
overtreder verblijft of zich bevindt.

Voor de toepassing van dit artikel is de 
betrokken lidstaat de lidstaat waar de 
overtreding wordt begaan of waarschijnlijk 
ophanden is, of de lidstaat waar een 
verdachte overtreder verblijft of zich 
bevindt, of de lidstaat waar een slachtoffer 
van de vermoedelijke overtreder verblijft 
of zich bevindt.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een kopie van het 
identificatiedocument van de handelaar of 
elke andere elektronische identificatie 
zoals gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad50;

(b) een kopie van het 
identificatiedocument van de handelaar, 
met daarop zichtbaar de naam, eventuele 
informatie over het adres in het 
document, de autoriteit van afgifte en de 
geldigheidsduur, of elke andere 
elektronische identificatie zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad50;

__________________ __________________
50 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van 
Richtlijn 1999/93/EG.

50 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van 
Richtlijn 1999/93/EG.
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Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het onlineplatform slaat de 
krachtens leden 1 en 2 verkregen 
informatie op beveiligde wijze op voor de 
duur van zijn contractuele verhouding met 
de betrokken handelaar. Daarna moet het 
de informatie vernietigen.

4. Het onlineplatform slaat de 
krachtens leden 1 en 2 verkregen 
informatie op beveiligde wijze op voor de 
duur van zijn contractuele verhouding met 
de betrokken handelaar. Daarna moet het 
de informatie vernietigen. De in lid 1, 
punt b), bedoelde informatie wordt 
vernietigd zodra deze is vergeleken met de 
in punt a) van dat lid bedoelde informatie.

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal opschortingen dat 
krachtens artikel 20 is opgelegd, met een 
onderscheid tussen opschortingen die zijn 
opgelegd voor de verstrekking van 
manifest illegale inhoud, de indiening van 
manifest ongefundeerde berichten en de 
indiening van manifest ongefundeerde 
klachten;

(b) het aantal opschortingen dat 
krachtens artikel 20 is opgelegd, met een 
duidelijk onderscheid tussen opschortingen 
die na de ontvangst van meerdere bevelen 
om op te treden zijn opgelegd voor de 
verstrekking van manifest illegale inhoud, 
de indiening van manifest ongefundeerde 
berichten en de indiening van manifest 
ongefundeerde klachten;

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) elk gebruik dat is gemaakt van 
automatische middelen voor 
inhoudsmoderatie, met inbegrip van een 
specificatie van de precieze doeleinden, 
indicatoren van de nauwkeurigheid van de 
geautomatiseerde middelen bij het 

(c) elk gebruik dat is gemaakt van 
automatische middelen voor 
inhoudsmoderatie, met inbegrip van een 
specificatie van de precieze doeleinden, 
indicatoren van de nauwkeurigheid van de 
geautomatiseerde middelen bij het 
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vervullen van die doeleinden en de 
toegepaste vrijwaringsmaatregelen.

vervullen van die doeleinden en de 
toegepaste vrijwaringsmaatregelen, 
waaronder menselijke controle, alsmede 
zinvolle informatie over de procedure, de 
criteria, de argumentatie en de logica 
waarop besluiten zijn gebaseerd.

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat de weergegeven informatie 
reclame is;

(a) dat de weergegeven informatie 
reclame is, waaronder aan de hand van 
duidelijke en geharmoniseerde 
markering;

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond;

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond alsmede, indien dit een 
andere persoon is, de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die de reclame 
financiert;

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) nuttige informatie over de 
belangrijkste parameters die worden 
gebruikt om te bepalen aan welke 
afnemers de reclame wordt getoond.

(c) duidelijke, nuttige en uniforme 
informatie over de parameters die worden 
gebruikt om te bepalen op welke afnemers 
de reclame wordt gericht of aan welke 
afnemers zij wordt getoond.
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Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast met de in lid 1, 
punt a), van dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde markeringsspecificaties. 
Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 70 van deze verordening bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onlineplatforms informeren de 
natuurlijke of rechtspersoon namens wie 
de reclame wordt weergegeven waar de 
reclame is getoond. Op verzoek stellen zij 
ook de bevoegde overheidsinstanties in 
kennis.

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onlineplatforms die op hun online-
interfaces reclame weergeven, bieden op 
verzoek op eenvoudige wijze toegang aan 
bevoegde overheidsinstanties, alsmede 
aan ngo’s en onderzoekers die handelen 
in het algemeen belang, tot informatie met 
betrekking tot directe en indirecte 
betalingen of andere vergoedingen die 



AD\1238219NL.docx 97/135 PE692.898v07-00

NL

zijn ontvangen om de betreffende reclame 
op hun online-interfaces weer te geven.

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeoordeling Effectbeoordeling

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, ten minste één keer 
per jaar hierna, alle aanzienlijke 
systemische risico’s die voortvloeien uit de 
werking van de dienst en het gebruik dat 
ervan wordt gemaakt in de EU. Deze 
risicobeoordeling is specifiek voor hun 
diensten en omvat de volgende systemische 
risico’s:

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen op 
doeltreffende en zorgvuldige wijze, vanaf 
de in de tweede alinea van artikel 25, lid 4, 
bedoelde datum, ten minste één keer per 
jaar daarna, en altijd voor het starten van 
nieuwe diensten, de waarschijnlijkheid en 
ernst van alle nadelige effecten die 
voortvloeien uit het ontwerp, de werking 
van de dienst en het gebruik dat ervan 
wordt gemaakt in de Unie, in het bijzonder 
voor de grondrechten, met inbegrip van 
systemische gevolgen op lidstaatniveau. 
Deze effectbeoordeling is specifiek voor 
hun diensten en omvat de volgende 
systemische risico’s:

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verspreiding van illegale inhoud 
via hun diensten;

(a) de verspreiding van illegale inhoud 
via hun diensten, wanneer de inhoud 
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duidelijk illegaal is of wanneer bevelen uit 
hoofde van artikel 8 zijn ontvangen;

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de grondrechten inzake de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, non-
discriminatie en de rechten van het kind, 
zoals verankerd in respectievelijk de 
artikelen 7, 11, 21 en 24 van het Handvest;

(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van grondrechten, met name 
inzake de eerbiediging van het privéleven 
en van het familie- en gezinsleven, de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, non-discriminatie en de rechten 
van het kind, alsmede de persvrijheid, 
zoals verankerd in het Handvest;

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 
exploitatie van de dienst, met een werkelijk 
of voorzienbaar negatief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid, 
minderjarigen, de burgerdialoog, of 
werkelijke of voorzienbare effecten met 
betrekking tot verkiezingsprocessen en 
openbare veiligheid.

(c) slechte werking of opzettelijke 
manipulatie van hun dienst, onder meer 
door het niet-authentieke gebruik, 
onverminderd artikel 2 bis, of de 
geautomatiseerde exploitatie van de dienst 
of niet openbaar gemaakte beïnvloeding 
tegen betaling, met een werkelijk of 
voorzienbaar negatief effect op de 
grondrechten.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

2. Bij de uitvoering van 
effectbeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met de 
effecten van hun 
inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor de 
selectie, targeting en weergave van 
reclame, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van kennelijk 
illegale inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms leggen 
de resultaten van hun effectbeoordelingen 
met ondersteunende documenten voor 
aan de raad van coördinatoren van 
digitale diensten en aan de coördinator 
voor digitale diensten van hun lidstaat 
van vestiging. Een samenvatting van de 
effectbeoordeling wordt in een 
gemakkelijk toegankelijk formaat 
openbaar gemaakt.

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeperking Specifieke maatregelen tot beperking van 
nadelige gevolgen

Amendement 178
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 
de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
transparante, passende, evenredige en 
doeltreffende risicobeperkingsmaatregelen 
op maat voor de aanpak van specifieke 
negatieve gevolgen die overeenkomstig 
artikel 26 zijn geïdentificeerd, indien 
beperking mogelijk is zonder negatieve 
gevolgen voor andere fundamentele 
rechten. Dergelijke maatregelen omvatten 
waar van toepassing:

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanpassing van inhoudsmoderatie- 
of aanbevelingssystemen, de 
besluitvormingsprocessen ervan, de 
kenmerken of werking van hun diensten, of 
hun algemene voorwaarden;

(a) aanpassing van inhoudsmoderatie- 
of aanbevelingssystemen en online-
interfaces, de besluitvormingsprocessen 
ervan, de kenmerken of werking van hun 
diensten, of hun algemene voorwaarden;

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) passende technische en 
operationele maatregelen of capaciteiten, 
zoals passende personele of technische 
middelen voor het snel verwijderen van of 
snel blokkeren van de toegang tot illegale 
inhoud waar het platform kennis van 
heeft of met betrekking waartoe het een 
bevel tot optreden heeft ontvangen;
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Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) eenvoudig toegankelijke en 
gebruiksvriendelijke mechanismen 
waarmee gebruikers illegale inhoud 
kunnen melden of rapporteren, alsook 
mechanismen voor gebruikersmoderatie;

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken van de weergave van 
reclame in verband met de dienst die zij 
aanbieden;

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken of beëindigen van de 
weergave van reclame in verband met de 
dienst die zij aanbieden wat betreft 
specifieke inhoud;

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterking van de interne 
processen of het toezicht op hun 
activiteiten, met name betreffende de 
detectie van systemische risico’s;

(c) versterking van de interne 
processen of het toezicht op hun 
activiteiten, met name betreffende de 
detectie en het verhelpen van nadelige 
gevolgen;

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) samenwerking met andere 
onlineplatforms beginnen of aanpassen 
via de gedragscodes en de 
crisisprotocollen zoals bedoeld in 
respectievelijk de artikelen 35 en 37.

Schrappen

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit over de keuze van de 
maatregelen blijft bij het zeer grote 
onlineplatform berusten.

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een zeer groot 
onlineplatform besluit om geen van de in 
lid 1, van dit artikel vermelde 
risicobeperkingsmaatregelen te nemen, 
moet het een schriftelijke verklaring aan 
de onafhankelijke controleurs opstellen 
waarin wordt uiteengezet waarom die 
maatregelen niet zijn genomen, met het 
oog op de opstelling van het in artikel 28, 
lid 3, bedoelde controlerapport.

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) identificatie en beoordeling van de 
meest prominente en terugkerende 
systemische risico’s die zeer grote 
onlineplatforms hebben gemeld of die via 
andere informatiebronnen zijn 
geïdentificeerd, met name degene die 
overeenkomstig de artikelen 31 en 33 zijn 
verstrekt;

(a) identificatie en beoordeling van de 
meest prominente en terugkerende 
nadelige gevolgen die zeer grote 
onlineplatforms hebben gemeld of die via 
andere informatiebronnen zijn 
geïdentificeerd, met name degene die 
overeenkomstig de artikelen 31 en 33 zijn 
verstrekt;

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) beste werkwijzen voor zeer grote 
onlineplatforms om de geïdentificeerde 
systemische risico’s te beperken.

(b) beste werkwijzen voor zeer grote 
onlineplatforms om de geïdentificeerde 
nadelige gevolgen te beperken.

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In samenwerking met de 
coördinatoren voor digitale diensten kan de 
Commissie algemene richtsnoeren 
uitgeven over de toepassing van lid 1 met 
betrekking tot specifieke risico’s, met 
name om beste praktijken te presenteren en 
mogelijke maatregelen aan te bevelen, 
terwijl rekening wordt gehouden met de 
mogelijke gevolgen van de maatregelen op 
de in het Handvest verankerde 
grondrechten van alle betrokken partijen. 
Bij de voorbereiding van die richtsnoeren 
organiseert de Commissie openbare 
raadplegingen.

3. In samenwerking met de 
coördinatoren voor digitale diensten kan de 
Commissie algemene aanbevelingen 
uitgeven over de toepassing van lid 1 met 
betrekking tot specifieke effecten, met 
name om beste praktijken te presenteren en 
mogelijke maatregelen voor te stellen, 
terwijl rekening wordt gehouden met de 
mogelijke gevolgen van de maatregelen op 
de in het Handvest verankerde 
grondrechten van alle betrokken partijen. 
Alvorens die aanbevelingen goed te 
keuren organiseert de Commissie openbare 
raadplegingen.
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Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms worden, 
op hun kosten en ten minste één keer per 
jaar, onderworpen aan controles om de 
naleving te beoordelen van:

1. Zeer grote onlineplatforms worden, 
op hun kosten en ten minste één keer per 
jaar, onderworpen aan onafhankelijke 
controles om na te gaan of de in 
hoofdstuk III vastgestelde verplichtingen 
worden nageleefd, met name de kwaliteit 
van de in artikel 26 bedoelde vaststelling, 
analyse en beoordeling van de nadelige 
gevolgen, en de in artikel 27 bedoelde 
noodzaak, evenredigheid en 
doeltreffendheid van de maatregelen ter 
beperking van de gevolgen.

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;

Schrappen

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) toezeggingen die zijn gedaan 
krachtens de gedragscodes als bedoeld in 
de artikelen 35 en 36 en de 
crisisprotocollen als bedoeld in artikel 37.

Schrappen

Amendement 193
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zeer grote onlineplatforms zorgen ervoor 
dat controleurs toegang krijgen tot alle 
informatie die zij nodig hebben om hun 
taken te vervullen.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onafhankelijk zijn van het 
betrokken zeer grote onlineplatform;

(a) onafhankelijk zijn van en geen 
belangenconflicten hebben in verband 
met het betrokken zeer grote 
onlineplatform en met andere zeer grote 
onlineplatforms;

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) blijk hebben gegeven van 
objectiviteit en beroepsethiek, met name op 
basis van het naleven van codes voor goede 
praktijken of gepaste normen.

(c) blijk hebben gegeven van 
objectiviteit en beroepsethiek, met name op 
basis van het naleven van relevante codes 
voor goede praktijken of gepaste normen.

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een beschrijving van specifieke 
elementen waarover de controleur geen 
conclusie kon trekken, met een toelichting 
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waarom deze elementen niet op sluitende 
wijze konden worden gecontroleerd;

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) een beschrijving van de derden die 
geraadpleegd zijn in het kader van de 
controle;

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een controleadvies over het feit of 
het aan de controle onderworpen zeer grote 
onlineplatform heeft voldaan aan de 
verplichtingen en aan de in lid 1 vermelde 
toezeggingen, hetzij positief, positief met 
opmerkingen of negatief;

(e) een controleadvies over het feit of 
het aan de controle onderworpen zeer grote 
onlineplatform wezenlijk heeft voldaan aan 
de verplichtingen en aan de in lid 1 
vermelde toezeggingen, hetzij positief, 
positief met opmerkingen of negatief;

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zeer grote onlineplatforms die een 
niet-positief controlerapport krijgen, 
houden terdege rekening met alle aan hen 
gerichte operationele aanbevelingen met 
als doel de nodige maatregelen te nemen 
om ze uit te voeren. Binnen een maand na 
ontvangst van deze aanbevelingen stellen 
zij een controleuitvoeringsrapport vast 
waarin deze maatregelen worden 
vastgelegd. Wanneer zij de operationele 

4. Zeer grote onlineplatforms die een 
niet-positief controlerapport krijgen, 
houden terdege rekening met alle aan hen 
gerichte operationele aanbevelingen. 
Binnen een maand na ontvangst van deze 
aanbevelingen stellen zij een 
controleuitvoeringsrapport vast. Wanneer 
zij de operationele aanbevelingen niet 
uitvoeren, geven zij in het 
controleuitvoeringsrapport de redenen 
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aanbevelingen niet uitvoeren, geven zij in 
het controleuitvoeringsrapport de redenen 
hiervoor alsook een overzicht van 
eventuele alternatieve maatregelen die zij 
hebben genomen om vastgestelde niet-
naleving aan te pakken.

hiervoor alsook een overzicht van 
eventuele alternatieve maatregelen die zij 
hebben genomen om vastgestelde niet-
naleving aan te pakken.

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen, 
vermelden in hun algemene voorwaarden 
op een duidelijke, toegankelijke en 
gemakkelijk te begrijpen wijze de 
belangrijkste parameters die in hun 
aanbevelingssystemen worden gebruikt, 
alsook eventuele opties voor de afnemers 
van de dienst om deze beschikbaar gestelde 
belangrijkste parameters te wijzigen of te 
beïnvloeden, met inbegrip van ten minste 
één optie die niet is gebaseerd op 
profilering, in de zin van artikel 4, lid 4, 
van Verordening (EU) 2016/679.

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen, 
vermelden in hun algemene voorwaarden 
op een duidelijke, toegankelijke en 
gemakkelijk te begrijpen wijze 
inzichtelijke informatie over de 
gehanteerde logica en de belangrijkste 
parameters die in hun 
aanbevelingssystemen worden gebruikt, en 
bieden de afnemers van de dienst 
duidelijke en gebruikersvriendelijke opties 
om deze beschikbaar gestelde belangrijkste 
parameters te wijzigen of te beïnvloeden, 
met inbegrip van ten minste één optie die 
niet is gebaseerd op profilering, in de zin 
van artikel 4, lid 4, van 
Verordening (EU) 2016/679.

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen 
staan toe dat afnemers van de diensten de 
informatie uitsluitend op chronologische 
volgorde krijgen aangeboden.
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Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond;

(b) de natuurlijke of rechtspersoon 
namens wie de reclame wordt getoond en 
de daarmee verband houdende ontvangen 
betalingen, indien die informatie 
beschikbaar is;

Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) of de reclame specifiek bedoeld 
was om te worden getoond aan een of meer 
bepaalde groepen afnemers van de dienst 
en indien dit zo is, de belangrijke 
parameters die hiervoor zijn gebruikt;

(d) of de reclame specifiek bedoeld 
was om te worden getoond aan een of meer 
bepaalde groepen afnemers van de dienst 
of om deze uit te sluiten en indien dit zo is, 
de belangrijke parameters die hiervoor zijn 
gebruikt of, indien van toepassing, de 
specifieke contexten waarin de reclame 
werd geplaatst;

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms verlenen 
de coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie, op hun 
gemotiveerd verzoek en binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
toegang tot gegevens die nodig zijn om 
toezicht te houden op de naleving van deze 
verordening en ze te beoordelen. Die 
coördinator voor digitale diensten en de 
Commissie gebruiken deze gegevens 

1. Zeer grote onlineplatforms verlenen 
de coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie, op hun 
gemotiveerd verzoek en binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
toegang tot gegevens die nodig zijn om 
toezicht te houden op de naleving van deze 
verordening en ze te beoordelen. Die 
coördinator voor digitale diensten en de 
Commissie zullen deze gegevens alleen 
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alleen voor die doeleinden. voor die doeleinden opvragen, inzien en 
gebruiken.

Amendement 205

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een gemotiveerd verzoek van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie bieden zeer 
grote onlineplatforms, binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
erkende onderzoekers die voldoen aan de 
vereisten in lid 4 van dit artikel, toegang tot 
gegevens met als enige doel onderzoek uit 
te voeren dat bijdraagt tot de identificatie 
en het begrip van systemische risico’s als 
bedoeld in artikel 26, lid 1.

2. Na een gemotiveerd verzoek van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging, drie coördinatoren voor digitale 
diensten van bestemming of de Commissie 
bieden zeer grote onlineplatforms, binnen 
een redelijke, in het verzoek vermelde 
termijn, erkende onderzoekers die voldoen 
aan de vereisten in lid 4 van dit artikel, 
toegang tot gegevens met als enige doel 
onderzoek uit te voeren in het algemeen 
belang.

Amendement 206

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zeer grote onlineplatforms bieden 
toegang tot gegevens krachtens leden 1 en 
2 via onlinedatabanken of interfaces voor 
applicatieprogrammering, al naargelang 
van het geval.

3. Zeer grote onlineplatforms bieden 
toegang tot gegevens krachtens leden 1 en 
2 via onlinedatabanken of interfaces voor 
applicatieprogrammering, al naargelang 
van het geval. Dit omvat uitsluitend 
persoonsgegevens indien deze op 
rechtmatige wijze toegankelijk zijn voor 
het publiek.

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Binnen 15 dagen na ontvangst van 
een in de leden 1 en 2 genoemd verzoek 
kan een zeer groot onlineplatform de 
coördinator voor digitale diensten of de 
Commissie, afhankelijk van het geval, 
vragen het verzoek te wijzigen wanneer het 
van mening is dat het geen toegang tot de 
gevraagde gegevens kan bieden om een 
van de volgende twee redenen:

6. Binnen 15 dagen na ontvangst van 
een in de leden 1 en 2 genoemd verzoek 
kan een zeer groot onlineplatform de 
coördinator voor digitale diensten of de 
Commissie, afhankelijk van het geval, 
vragen het verzoek te wijzigen wanneer het 
van mening is dat het geen toegang tot de 
gevraagde gegevens kan bieden om een 
van de volgende drie redenen:

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bieden van toegang tot de 
gegevens zal leiden tot aanzienlijke 
kwetsbaarheden voor de beveiliging van 
zijn dienst of voor de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen.

(b) het bieden van toegang tot de 
gegevens zal leiden tot aanzienlijke 
kwetsbaarheden voor de beveiliging van 
zijn dienst of voor de bescherming van 
vertrouwelijke informatie;

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het verstrekken van toegang tot de 
gegevens, voor zover dat 
persoonsgegevens betreft, in strijd zou zijn 
met het toepasselijke recht van de Unie of 
van de lidstaat.

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Na afronding van het in lid 2, 
bedoelde onderzoek maken de erkende 
onderzoekers hun bevindingen openbaar 
toegankelijk, rekening houdend met de 
rechten en belangen van de afnemers van 
de desbetreffende dienst.

Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zeer grote onlineplatforms duiden 
alleen personen met de nodige 
beroepskwalificaties, kennis, ervaring en 
bekwaamheden om de in lid 3 genoemde 
taken uit te voeren aan als 
nalevingsfunctionarissen. 
Nalevingsfunctionarissen kunnen 
werknemers van het betrokken zeer grote 
onlineplatform zijn of deze taken uitvoeren 
op basis van een overeenkomst met het 
platform.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een rapport met de resultaten van 
de risicobeoordeling krachtens artikel 26;

(a) een rapport met de resultaten van 
de effectbeoordeling krachtens artikel 26;

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hiermee verbonden krachtens 
artikel 27 geïdentificeerde en uitgevoerde 
risicobeperkingsmaatregelen;

(b) de krachtens artikel 27 
geïdentificeerde en uitgevoerde specifieke 
beperkingsmaatregelen;

Amendement 214

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de raad 
stimuleren en vergemakkelijken het 
opstellen van gedragscodes op EU-niveau 
om bij te dragen tot de correcte toepassing 
van deze verordening, met name rekening 
houdend met de specifieke uitdagingen om 
diverse soorten illegale inhoud en 
systemische risico’s aan te pakken, met 
betrekking tot EU-recht, met name 
betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

1. De Commissie en de raad kunnen 
het opstellen van vrijwillige gedragscodes 
op EU-niveau vergemakkelijken om bij te 
dragen tot de correcte toepassing van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de specifieke uitdagingen om diverse 
soorten illegale inhoud en nadelige 
effecten aan te pakken, met betrekking tot 
EU-recht, met name betreffende 
mededinging en de bescherming van de 
privacy en van persoonsgegevens.

Amendement 215

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, kan 
de Commissie de betrokken zeer grote 
onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms en 
andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, verzoeken mee te 
werken aan de opstelling van 

2. Wanneer nadelige effecten in de 
zin van artikel 26, lid 1, optreden en 
betrekking hebben op meerdere zeer grote 
onlineplatforms, verzoekt de Commissie de 
betrokken zeer grote onlineplatforms, 
andere zeer grote onlineplatforms, andere 
onlineplatforms en andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, mee te werken aan de 
opstelling van gedragscodes, onder meer 
door toezeggingen op te stellen om 
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gedragscodes, onder meer door 
toezeggingen op te stellen om specifieke 
risicobeperkende maatregelen te nemen, 
alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.

specifieke maatregelen ter beperking van 
de effecten te nemen, alsook een kader 
voor regelmatige rapportage over genomen 
maatregelen en de resultaten ervan.

Amendement 216

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de uitvoering van de leden 1 en 
2 streven de Commissie en de raad ernaar 
te verzekeren dat hun doelstellingen 
duidelijk beschreven zijn in de 
gedragscodes, dat er kernprestatie-
indicatoren zijn opgenomen om de 
verwezenlijking van deze doelstellingen te 
meten en dat er terdege rekening wordt 
gehouden met de behoeften en belangen 
van alle belanghebbenden, ook burgers, 
op EU-niveau. De Commissie en de raad 
streven er ook naar te verzekeren dat 
deelnemers regelmatig rapporteren aan de 
Commissie en aan hun respectieve 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging over alle genomen maatregelen 
en de resultaten ervan, ten opzichte van 
de kernprestatie-indicatoren die zij 
bevatten.

Schrappen

Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie en de raad 
beoordelen of de gedragscodes voldoen aan 
de in de leden 1 en 3 beschreven doelen, en 
houden regelmatig toezicht op en 
beoordelen het behalen van hun 

4. De Commissie en de raad 
beoordelen of de gedragscodes voldoen aan 
de in de leden 1 en 2 beschreven doelen, en 
kunnen de verwezenlijking van de 
doelstellingen regelmatig controleren en 
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doelstellingen. Zij maken hun conclusies 
bekend.

evalueren. Zij maken hun conclusies 
bekend.

Amendement 218

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stimuleert en 
vergemakkelijkt de opstelling van 
gedragscodes op EU-niveau tussen 
onlineplatforms en andere relevante 
aanbieders, zoals aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voor onlinereclame 
of organisaties die afnemers van de dienst 
vertegenwoordigen en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld of relevante 
autoriteiten, om bij te dragen tot meer 
transparantie in onlinereclame, ruimer dan 
de vereisten van de artikelen 24 en 30.

1. De Commissie kan de opstelling 
stimuleren en vergemakkelijken van 
vrijwillige gedragscodes op EU-niveau 
tussen onlineplatforms en andere relevante 
aanbieders, zoals aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voor onlinereclame 
of organisaties die afnemers van de dienst 
vertegenwoordigen en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld of relevante 
autoriteiten, om bij te dragen tot meer 
transparantie in onlinereclame, ruimer dan 
de vereisten van de artikelen 24 en 30.

Amendement 219

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie streeft ernaar te 
verzekeren dat de gedragscodes leiden tot 
het doeltreffend doorgeven van informatie, 
met volledige naleving van de rechten en 
belangen van alle betrokken partijen, en tot 
een concurrerende, transparante en eerlijke 
omgeving in onlinereclame, 
overeenkomstig het EU-recht en het intern 
recht, met name inzake mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens. De 
Commissie streeft ernaar te verzekeren dat 
in de gedragscodes ten minste het volgende 
wordt vermeld:

2. De Commissie streeft ernaar te 
verzekeren dat de gedragscodes leiden tot 
het doeltreffend doorgeven van informatie, 
met volledige naleving van de rechten en 
belangen van alle betrokken partijen, en tot 
een concurrerende, transparante en eerlijke 
omgeving in onlinereclame, 
overeenkomstig het EU-recht en het intern 
recht, met name inzake mededinging en de 
bescherming van de privacy en van 
persoonsgegevens. De Commissie streeft 
ernaar te verzekeren dat in de gedragscodes 
ten minste het volgende wordt vermeld:

Amendement 220
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stimuleert de 
opstelling van de gedragscode binnen een 
jaar na de datum van toepassing van deze 
verordening en de toepassing ervan 
uiterlijk zes maanden na die datum.

Schrappen

Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad kan de Commissie 
aanbevelen te beginnen met de opstelling, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 4, van 
crisisprotocollen voor de aanpak van 
crisissituaties die strikt beperkt zijn tot 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid 
aantasten.

1. De raad kan de Commissie 
aanbevelen te beginnen met de opstelling, 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 4, van 
vrijwillige crisisprotocollen voor de aanpak 
van crisissituaties die strikt beperkt zijn tot 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid 
aantasten.

Amendement 222

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stimuleert en 
vergemakkelijkt zeer grote onlineplatforms 
en, waar gepast, andere onlineplatforms, 
met betrokkenheid van de Commissie, om 
mee te werken aan het opstellen, testen en 
toepassen van deze crisisprotocollen, die 
een of meer van de volgende maatregelen 
omvatten:

2. De Commissie kan zeer grote 
onlineplatforms stimuleren en 
vergemakkelijken en, waar gepast, andere 
onlineplatforms, met betrokkenheid van de 
Commissie, om mee te werken aan het 
opstellen, testen en toepassen van deze 
crisisprotocollen, die een of meer van de 
volgende maatregelen omvatten:

Amendement 223
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan, indien nodig, 
de autoriteiten van de lidstaten en organen, 
bureaus en agentschappen van de EU 
betrekken bij het opstellen en testen van en 
het toezicht houden op de toepassing van 
de crisisprotocollen. De Commissie kan, 
waar nodig en gepast, ook organisaties 
van het maatschappelijk middenveld of 
andere relevante organisaties betrekken 
bij het opstellen van de crisisprotocollen.

3. De Commissie kan, indien nodig, 
de autoriteiten van de lidstaten en organen, 
bureaus en agentschappen van de EU 
betrekken bij het opstellen en testen van en 
het toezicht houden op de toepassing van 
de crisisprotocollen.

Amendement 224

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
Procedure voor de opstelling van 
gedragscodes en crisisprotocollen

1. Alvorens de onderhandelingen 
over of herziening van gedragscodes en 
crisisprotocollen te initiëren of te 
vergemakkelijken, zal de Commissie:
(a) nagaan of het gepast is om in 
plaats daarvan wetgeving voor te stellen;
(b) de elementen van de code of het 
protocol publiceren die zij voorstelt of 
bepleit;
(c) het Europees Parlement, de Raad, 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het publiek 
uitnodigen om hun mening kenbaar te 
maken en hun standpunten publiceren;
(d) een effectbeoordeling met 
betrekking tot de grondrechten uitvoeren 
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en de bevindingen publiceren.
2. Vervolgens zal de Commissie de 
elementen van de beoogde code of het 
beoogde protocol publiceren die zij 
voornemens is voor te stellen of te 
bepleiten. Zij bepleit of stelt geen 
elementen voor waartegen het Europees 
Parlement of de Raad bezwaar maakt of 
die niet zijn onderworpen aan de in lid 1 
bedoelde procedure.
3. De Commissie staat 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties die de belangen behartigen 
van de afnemers van relevante diensten, 
het Europees Parlement, de Raad en het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten toe om het 
opstellingsproces waar te nemen en 
toegang te krijgen tot alle documenten die 
op hen betrekking hebben. De Commissie 
biedt de deelnemers van maatschappelijke 
organisaties compensatie aan.
4. De Commissie publiceert de 
gedragscodes en de crisisprotocollen en 
op wie zij van toepassing zijn, en houdt 
deze informatie actueel.

Amendement 225

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten duiden een van de bevoegde 
autoriteiten aan als hun coördinator voor 
digitale diensten. De coördinator voor 
digitale diensten is verantwoordelijk voor 
alle kwesties die verband houden met de 
toepassing en handhaving van deze 
verordening in die lidstaat, tenzij de 
betrokken lidstaat bepaalde specifieke 
taken of sectoren aan andere bevoegde 
autoriteiten heeft toegewezen. De 
coördinator voor digitale diensten is in elk 
geval verantwoordelijk voor de coördinatie 

De lidstaten duiden een van de bevoegde 
autoriteiten aan als hun coördinator voor 
digitale diensten. De coördinator voor 
digitale diensten is verantwoordelijk voor 
alle kwesties die verband houden met de 
toepassing en handhaving van deze 
verordening in die lidstaat. De coördinator 
voor digitale diensten is in elk geval 
verantwoordelijk voor de coördinatie op 
nationaal niveau in verband met deze 
kwesties en voor het bijdragen tot de 
doeltreffende en consistente toepassing en 
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op nationaal niveau in verband met deze 
kwesties en voor het bijdragen tot de 
doeltreffende en consistente toepassing en 
handhaving van deze verordening binnen 
de hele EU.

handhaving van deze verordening binnen 
de hele EU.

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten duiden de coördinatoren voor 
digitale diensten aan binnen de twee 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

De lidstaten duiden de coördinatoren voor 
digitale diensten aan binnen de twee 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Wanneer tegen een lidstaat een procedure 
is ingeleid als bedoeld in artikel 7, leden 1 
en 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, bevestigt de Commissie 
voordat de coördinator voor digitale 
diensten wordt aangewezen dat de door 
die lidstaat voorgestelde coördinator voor 
digitale diensten aan de in artikel 39 van 
deze verordening vastgestelde 
voorwaarden voldoet.

Amendement 227

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
coördinatoren voor digitale diensten 
juridisch gescheiden en functioneel 
onafhankelijk zijn van hun respectieve 
overheden en van alle andere openbare of 
particuliere organen.

Amendement 228

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevoegdheid om van deze 
dienstverleners, alsook van andere 
personen die handelen voor doeleinden die 
verband houden met hun handel, activiteit, 
ambacht of beroep en die redelijkerwijs op 
de hoogte kunnen zijn van informatie die 
verband houdt met een vermoedelijke 
inbreuk op deze verordening, met inbegrip 
van organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, te vragen om deze informatie 
binnen een redelijke termijn te verstrekken;

(a) de bevoegdheid om van deze 
dienstverleners, alsook van andere 
personen die handelen voor doeleinden die 
verband houden met hun handel, activiteit, 
ambacht of beroep en die redelijkerwijs op 
de hoogte kunnen zijn van informatie die 
verband houdt met een vermoedelijke 
inbreuk op deze verordening, met inbegrip 
van organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, te vragen om deze informatie 
binnen een redelijke termijn te verstrekken, 
met uitzondering van informatie die op 
grond van de toepasselijke wetgeving 
wordt beschermd door vereisten inzake 
beroepsgeheim of immuniteiten en 
voorrechten;

Amendement 229

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevoegdheid om de door deze 
dienstverleners gedane toezeggingen in 
verband met hun naleving van deze 
verordening te aanvaarden en om deze 
toezeggingen verbindend te maken;

(a) de bevoegdheid om de door deze 
dienstverleners gedane 
rechtmatigetoezeggingen in verband met 
hun naleving van deze verordening te 
aanvaarden en om deze toezeggingen 
verbindend te maken;

Amendement 230

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van hun taken, hebben 
coördinatoren voor digitale diensten, met 
betrekking tot aanbieders van 
tussenhandelsdiensten onder de 

3. Wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van hun taken, hebben 
coördinatoren voor digitale diensten, met 
betrekking tot aanbieders van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht van 
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rechtsmacht van hun lidstaat, wanneer alle 
andere bevoegdheden krachtens dit artikel 
om de inbreuk te beëindigen zijn uitgeput 
en de inbreuk blijft bestaan en ernstige 
schade kan toebrengen die niet kan worden 
vermeden door de uitoefening van andere 
bevoegdheden die beschikbaar zijn volgens 
EU-recht of intern recht, de bevoegdheid 
om de volgende maatregelen te nemen:

hun lidstaat, wanneer alle andere 
bevoegdheden krachtens dit artikel om de 
inbreuk te beëindigen zijn uitgeput en de 
inbreuk blijft bestaan en ernstige schade 
kan toebrengen die niet kan worden 
vermeden door de uitoefening van andere 
bevoegdheden die beschikbaar zijn volgens 
EU-recht of intern recht, de bevoegdheid 
om de volgende maatregelen te nemen:

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de coördinator voor 
digitale diensten van mening is dat de 
aanbieder de vereisten van het eerste punt 
niet voldoende heeft nageleefd, dat de 
inbreuk blijft bestaan en ernstige schade 
veroorzaakt, en dat de inbreuk een ernstig 
strafbaar feit vormt met een bedreiging van 
het leven of de veiligheid van personen, de 
bevoegde gerechtelijke autoriteit van die 
lidstaat verzoeken de tijdelijke beperking 
van toegang van ontvangers tot de bij de 
inbreuk betrokken dienst op te leggen of, 
alleen wanneer dit technisch niet haalbaar 
is, tot de online-interface van de aanbieder 
van tussenhandelsdiensten waarop de 
inbreuk plaatsvindt.

(b) wanneer de coördinator voor 
digitale diensten van mening is dat de 
aanbieder de vereisten van het eerste punt 
niet heeft nageleefd, dat de inbreuk blijft 
bestaan en ernstige schade veroorzaakt, en 
dat de inbreuk een ernstig strafbaar feit 
vormt met een onmiddellijke bedreiging 
van het leven of de veiligheid van 
personen, de bevoegde gerechtelijke 
autoriteit van die lidstaat verzoeken de 
tijdelijke beperking van toegang tot die 
inbreuk makende inhoud van ontvangers 
tot de bij de inbreuk betrokken dienst op te 
leggen of, alleen wanneer dit technisch niet 
haalbaar is, tot de online-interface van de 
aanbieder van tussenhandelsdiensten 
waarop de inbreuk plaatsvindt.

Amendement 232

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
maximumbedrag van de sancties die 
worden opgelegd voor niet-naleving van de 
in deze verordening vastgestelde 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
maximumbedrag van de sancties die 
worden opgelegd voor niet-naleving van de 
in deze verordening vastgestelde 
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verplichtingen, niet meer bedraagt dan 6 % 
van de jaarlijkse inkomsten of de omzet 
van de betrokken aanbieders van 
tussenhandelsdiensten. Sancties voor het 
verstrekken van onjuiste, onvolledige of 
misleidende informatie, het niet 
beantwoorden of corrigeren van onjuiste, 
onvolledige of misleidende informatie en 
het niet onderwerpen aan een inspectie ter 
plaatse mogen niet meer bedragen dan 1 % 
van de jaarlijkse inkomsten of de omzet 
van de betrokken dienstverlener.

verplichtingen, niet meer bedraagt dan 6 % 
van de jaarlijkse wereldwijde inkomsten of 
de omzet van de betrokken aanbieders van 
tussenhandelsdiensten. Sancties voor het 
verstrekken van onjuiste, onvolledige of 
misleidende informatie, het niet 
beantwoorden of corrigeren van onjuiste, 
onvolledige of misleidende informatie en 
het niet onderwerpen aan een inspectie ter 
plaatse mogen niet meer bedragen dan 1 % 
van de jaarlijkse wereldwijde inkomsten of 
de omzet van de betrokken dienstverlener.

Amendement 233

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
maximumbedrag van een dwangsom niet 
meer bedraagt dan 5 % van de gemiddelde 
dagelijkse omzet van de betrokken 
aanbieder van tussenhandelsdiensten in het 
voorgaande boekjaar, berekend vanaf de in 
het desbetreffende besluit vermelde datum.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
maximumbedrag van een dwangsom niet 
meer bedraagt dan 5 % van de gemiddelde 
wereldwijde dagelijkse omzet van de 
betrokken aanbieder van 
tussenhandelsdiensten in het voorgaande 
boekjaar, berekend vanaf de in het 
desbetreffende besluit vermelde datum.

Amendement 234

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht om een klacht in te dienen Het recht om een klacht in te dienen en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte

Amendement 235

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit en stelt degene die de klacht 
heeft ingediend hiervan in kennis.

Amendement 236

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Krachtens lid 1 beoordeelt de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging in 
geval van klachten die worden 
doorgestuurd door de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat waar de 
afnemer verblijft of is gevestigd, de zaak 
tijdig, en stelt de coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat waar de afnemer 
verblijft of is gevestigd op de hoogte van 
de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

Amendement 237

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd andere mogelijkheden van 
administratief of buitengerechtelijk 
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beroep heeft een afnemer het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte indien 
de coördinator voor digitale diensten een 
klacht niet behandelt of de afnemer niet 
binnen drie maanden van de voortgang of 
het resultaat van de uit hoofde van lid 1 
ingediende klacht in kennis stelt.

Amendement 238

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal en het onderwerp van de 
bevelen om op te treden tegen illegale 
inhoud en de bevelen om informatie te 
verstrekken die zijn uitgevaardigd in 
overeenstemming met de artikelen 8 en 9 
door een nationale gerechtelijke of 
administratieve autoriteit van de lidstaat 
van de betrokken coördinator voor digitale 
diensten;

(a) het aantal en het onderwerp van de 
bevelen om op te treden tegen illegale 
inhoud en de bevelen om informatie te 
verstrekken die zijn uitgevaardigd in 
overeenstemming met de artikelen 8 en 9 
door een nationale gerechtelijke autoriteit 
of een administratieve autoriteit 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, of artikel 
9, lid 4 ter, van de lidstaat van de 
betrokken coördinator voor digitale 
diensten;

Amendement 239

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
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binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen.

binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen. Deze informatie wordt ook 
doorgegeven aan de coördinator voor 
digitale diensten of de raad die de 
procedure krachtens lid 1 in gang heeft 
gezet.

Amendement 240

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Binnen twee maanden na 
ontvangst van informatie over 
maatregelen als bedoeld in lid 7, 
concludeert de Commissie of de 
beoordeling of de maatregelen die zijn 
genomen op grond van dat lid, 
onverenigbaar zijn met deze verordening. 
Indien de Commissie tot de conclusie 
komt dat de beoordeling of de 
maatregelen die overeenkomstig lid 7 zijn 
genomen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, neemt zij hierover een 
definitief besluit door middel van een 
uitvoeringshandeling. Die 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 70, lid 2 bis, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 241

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen aan de consequente 
toepassing van deze verordening en 
effectieve samenwerking tussen de 
coördinatoren voor digitale diensten 
enerzijds en de Commissie anderzijds met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 

(a) bijdragen aan de consequente 
toepassing van deze verordening in de hele 
Unie en effectieve samenwerking tussen de 
coördinatoren voor digitale diensten 
enerzijds en de Commissie anderzijds met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
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deze verordening vallen; deze verordening vallen;

Amendement 242

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad kan deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen, en kan 
samenwerken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de Unie, en in voorkomend geval met 
externe deskundigen. De raad maakt de 
resultaten van deze samenwerking 
openbaar.

5. De raad kan deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen, en werkt 
samen met andere organen, bureaus, 
agentschappen en adviesgroepen van de 
Unie, en in voorkomend geval met externe 
deskundigen. De raad maakt de resultaten 
van deze samenwerking openbaar.

Amendement 243

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad stelt zijn reglement van 
orde vast na goedkeuring door de 
Commissie.

6. De raad stelt zijn reglement van 
orde vast met een tweederdemeerderheid 
van zijn leden.

Amendement 244

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de Commissie adviseren om de in 
artikel 51 bedoelde maatregelen te nemen 
en, op verzoek van de Commissie, 
adviezen aan te nemen over 
ontwerpmaatregelen van de Commissie 
betreffende zeer grote onlineplatforms in 
overeenstemming met deze verordening;

(d) de Commissie adviseren om de in 
artikel 51 bedoelde maatregelen te nemen 
en adviezen aan te nemen over 
ontwerpmaatregelen van de Commissie en 
andere kwesties betreffende zeer grote 
onlineplatforms in overeenstemming met 
deze verordening;
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Amendement 245

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) adviezen of aanbevelingen 
uitbrengen over aangelegenheden die 
verband houden met artikel 34.

Amendement 246

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het meedelen van het besluit als 
bedoeld in de eerste alinea van lid 1 aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform, 
verzoekt de coördinator voor digitale 
diensten van vestiging dat platform om 
binnen een maand na dat besluit een 
actieplan op te stellen en dit mede te delen 
aan de coördinator voor digitale diensten 
van vestiging, de Commissie en de raad, 
waarin wordt aangegeven hoe dat platform 
van plan is de inbreuk te beëindigen of 
verhelpen. De maatregelen die in het 
actieplan worden uiteengezet, kunnen in 
voorkomend geval de deelname aan een 
gedragscode als bedoeld in artikel 35 
omvatten.

2. Bij het meedelen van het besluit als 
bedoeld in de eerste alinea van lid 1 aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform, 
verzoekt de coördinator voor digitale 
diensten van vestiging dat platform om 
binnen een maand na dat besluit een 
actieplan op te stellen en dit mede te delen 
aan de coördinator voor digitale diensten 
van vestiging, de Commissie en de raad, 
waarin wordt aangegeven hoe dat platform 
van plan is de inbreuk te beëindigen of 
verhelpen.

Amendement 247

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, een 
procedure inleiden met het oog op de 
mogelijke vaststelling van besluiten op 

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, hetzij 
op verzoek van ten minste drie 
coördinatoren voor digitale diensten van 
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grond van de artikelen 58 en 59 met 
betrekking tot het relevante gedrag van het 
zeer grote onlineplatform dat:

bestemming, een procedure inleiden met 
het oog op de mogelijke vaststelling van 
besluiten op grond van de artikelen 58 en 
59 met betrekking tot het relevante gedrag 
van het zeer grote onlineplatform dat:

Amendement 248

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de taken uit te voeren die haar 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de Commissie met een eenvoudig 
verzoek of bij besluit eisen dat de 
betrokken zeer grote onlineplatforms, 
evenals alle andere personen die handelen 
voor doeleinden die verband houden met 
hun handel, bedrijf, ambacht of beroep en 
die redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn 
van informatie met betrekking tot de 
vermoedelijke inbreuk of de inbreuk, al 
naargelang het geval, met inbegrip van 
organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, dergelijke informatie binnen een 
redelijke termijn verstrekken.

1. Om de taken uit te voeren die haar 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de Commissie met een eenvoudig 
verzoek of bij besluit eisen dat de 
betrokken zeer grote onlineplatforms, 
evenals alle andere personen die handelen 
voor doeleinden die verband houden met 
hun handel, bedrijf, ambacht of beroep en 
die redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn 
van informatie met betrekking tot de 
vermoedelijke inbreuk of de inbreuk, al 
naargelang het geval, met inbegrip van 
organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, dergelijke informatie binnen een 
redelijke termijn verstrekken, met 
uitzondering van informatie die valt onder 
vereisten inzake beroepsgeheim of 
beschermd wordt door immuniteiten en 
voorrechten, op grond van de 
toepasselijke wetgeving.

Amendement 249

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform tijdens de procedure op 
grond van deze afdeling toezeggingen doet 
om de naleving van de relevante 

1. Indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform tijdens de procedure op 
grond van deze afdeling rechtmatige 
toezeggingen doet om de naleving van de 



PE692.898v07-00 128/135 AD\1238219NL.docx

NL

bepalingen van deze verordening te 
waarborgen, kan de Commissie deze 
toezeggingen bij besluit verbindend maken 
voor het betrokken zeer grote 
onlineplatform en verklaren dat er geen 
redenen zijn om verder op te treden.

relevante bepalingen van deze verordening 
te waarborgen, kan de Commissie deze 
toezeggingen bij besluit verbindend maken 
voor het betrokken zeer grote 
onlineplatform en verklaren dat er geen 
redenen zijn om verder op te treden.

Amendement 250

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform in strijd met zijn 
toezeggingen handelt; of

(b) indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform in strijd met zijn 
rechtmatige toezeggingen handelt; of

Amendement 251

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de uitvoering van de taken die 
haar krachtens deze afdeling zijn 
toegewezen, kan de Commissie de nodige 
maatregelen nemen om toezicht te houden 
op de daadwerkelijke uitvoering en 
naleving van deze verordening door het 
betrokken zeer grote onlineplatform. De 
Commissie kan dat platform ook opdracht 
geven toegang te verlenen tot en uitleg te 
geven over zijn databanken en algoritmen.

1. Voor de uitvoering van de taken die 
haar krachtens deze afdeling zijn 
toegewezen, kan de Commissie de nodige 
maatregelen nemen om toezicht te houden 
op de daadwerkelijke uitvoering en 
naleving van deze verordening en het 
Handvest door het betrokken zeer grote 
onlineplatform, waaronder de toepassing 
van algoritmen bij de verlening van de 
diensten van dat platform. De Commissie 
kan dat platform ook opdracht geven 
toegang te verlenen tot en uitleg te geven 
over zijn databanken en algoritmen.

Amendement 252

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het besluit op grond van artikel 58 kan 
de Commissie aan het betrokken zeer grote 
onlineplatform boeten opleggen die niet 
meer dan 6 % bedragen van zijn totale 
omzet in het voorgaande boekjaar, indien 
zij vaststelt dat dat platform opzettelijk of 
uit onachtzaamheid:

In het besluit op grond van artikel 58 kan 
de Commissie aan het betrokken zeer grote 
onlineplatform boeten opleggen die niet 
meer dan 6 % bedragen van zijn totale 
wereldwijde omzet in het voorgaande 
boekjaar, indien zij vaststelt dat dat 
platform opzettelijk of uit onachtzaamheid:

Amendement 253

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, boeten opleggen van 
maximaal 1 % van de totale omzet in het 
voorgaande boekjaar, indien dat platform 
opzettelijk of uit onachtzaamheid:

De Commissie kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, boeten opleggen van 
maximaal 1 % van de totale wereldwijde 
omzet in het voorgaande boekjaar, indien 
dat platform opzettelijk of uit 
onachtzaamheid:

Amendement 254

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, naargelang het geval 
dwangsommen opleggen die niet hoger zijn 
dan 5 % van de gemiddelde dagelijkse 
omzet in het voorgaande boekjaar per dag, 
berekend vanaf de in het besluit gestelde 
datum om hen te verplichten om:

De Commissie kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, naargelang het geval 
dwangsommen opleggen die niet hoger zijn 
dan 5 % van de gemiddelde wereldwijde 
dagelijkse omzet in het voorgaande 
boekjaar per dag, berekend vanaf de in het 
besluit gestelde datum om hen te 
verplichten om:
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Amendement 255

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast ter bepaling 
van de praktische en operationele 
regelingen voor het functioneren van het 
systeem voor de uitwisseling van 
informatie en de interoperabiliteit met 
andere relevante systemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 70 bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast ter bepaling 
van de praktische en operationele 
regelingen voor het functioneren van het 
systeem voor de uitwisseling van 
informatie en de interoperabiliteit met 
andere relevante systemen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 70, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Amendement 256

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Amendement 257

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het opstellen van dit advies tot op het moment 
van goedkeuring ervan in de commissie input ontvangen van de volgende entiteiten en 
personen:

1. 5Rights Foundation
2. Access Now
3. Adevinta
4. Adigital
5. Advertising Information Group (AIG)
6. AirBnb Germany
7. Allied for Startups
8. Amazon
9. Amnesty International 
10. APCO Worldwide
11. ARD and ZDF
12. Article 19 
13. Association of Commercial Television in Europe (ACT)
14. Association of European Radios (AER)
15. Association of Television and Radio Sales Houses (EGTA)
16. Automattic, Jodel, Seznam, Twitter and Vimeo
17. Avaaz
18. AWO
19. Axel Springer
20. BEUC: The European Consumer Organisation 
21. Bitkom
22. Bouygues Europe
23. Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) 
24. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
25. Center for Democracy and Technology (CDT)
26. CENTR
27. Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
28. Classifieds Marketplaces Europe (CME)
29. Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE)
30. Cloudflare
31. Coalition for App Fairness (CAF)
32. Computer & Communications Industry Association (CCIA)
33. Deutscher Anwaltverein (DAV)
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34. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
35. Digital Online Tech Europe (DOT) 
36. Dropbox
37. DuckDuckGo
38. E-Commerce Europe (ECOM)
39. Electronic Frontier Foundation (EFF) 
40. Etsy
41. EU DisinfoLab
42. Eurocities
43. EuroISPA
44. Europabeauftragter der deutschen Landesmedienanstalten (DLM)
45. Europe’s Videogaming Industry (ISFE)
46. European Association of E-Pharmacies (EAEP)
47. European Brands Association (AIM)
48. European Broadcasting Union (EBU)
49. European Cities
50. European Council of the Liberal Professions (CEPLIS)
51. European Digital Rights (EDRi)
52. European Disability Forum
53. European Federation of Journalists (EFJ)
54. European Games Developer Federation (EGDF)
55. European Gaming and Betting Association (EGBA)
56. European Holiday Home Association (EHHA)
57. European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
58. European Magazine Media Association (EMMA)
59. European Media
60. European Newspaper Publishers' Association (ENPA)
61. European Policy Centre
62. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)
63. European Tech Alliance (EUTA)
64. European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)
65. Federation of European Data and Marketing (FEDMA) 
66. Federation of Small Businesses (FSB)
67. Fondation Descartes
68. Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)
69. Glassdoor
70. Global Witness
71. Google
72. GSM Association (GSMA) 
73. Hate Aid
74. IAB Europe
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75. Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa (ICCE)
76. Information Technology Industry Council (ITI)
77. International Video Federation (IVF)
78. Internet Commission
79. Internet Society
80. Magazine Media
81. Match Group
82. Microsoft
83. Missing Children Europe
84. Mozilla
85. News Media Europe
86. Orange
87. Panoptykon
88. Pinterest
89. Political Intelligence
90. Rakuten Group
91. Reddit
92. Reporters without Borders
93. Seznam.cz, Lilo, Google, Verizon Media and Microsoft
94. Shopify
95. Snap
96. Society of Audiovisual Authors (SAA)
97. Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO)
98. Swedish Trade Association
99. Telefonica
100. Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance
101. Tutanota
102. Twitch
103. Twitter
104. Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG)
105. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ)
106. Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
107. Vodafone
108. Wikimedia Foundation
109. World Federation of Advertisers (WFA)
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