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Amendement 1
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. beklemtoont dat de hervorming 
van de huidige aansprakelijkheidsregeling 
voor digitaledienstverleners evenredig 
moet zijn, kleine en middelgrote 
ondernemingen niet mag benadelen, en 
de innovatie, toegang tot informatie en 
vrijheid van meningsuiting niet mag 
beperken;

Or. en

Amendement 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. beklemtoont dat de wet inzake 
digitale diensten moet zorgen voor een 
gelijk speelveld door voldoende juridische 
duidelijkheid te verschaffen betreffende 
de concepten en definities die in de 
wetgeving zijn opgenomen en door te 
gelden voor alle relevante actoren die 
digitale diensten aanbieden in de Unie, 
ongeacht of ze in de Unie gevestigd zijn of 
erbuiten;

Or. en

Amendement 3
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen, op grond van een 
gedifferentieerde en risicogebaseerde 
aanpak voor wat betreft de toepassing van 
algoritmen, met strengere voorschriften 
voor algoritmen die mogelijk een 
bedreiging vormen voor de grondrechten 
en de fundamentele vrijheden;

Or. en

Amendement 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie, de 
rechten van het kind, en de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, zoals 
verankerd in de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de 
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daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

Commissie daarom een verplichting tot 
transparantie en gebruiksvriendelijkheid 
van algoritmen met een verplichte, in een 
begrijpelijke taal opgestelde toelichting 
ervan voor de consumenten, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

Or. en

Amendement 5
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, zoals 
verankerd in de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de 
Commissie daarom een verplichting tot 
transparantie en verklaarbaarheid van 
algoritmen, en de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst in te voeren, 
alsook andere maatregelen, zoals 
onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

Or. fr

Amendement 6
Paul Tang, Patrick Breyer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name het recht op 
privacy, de bescherming van 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen in te 
voeren, met sancties om naleving af te 
dwingen, evenals de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst, alsook andere 
maatregelen, zoals onafhankelijke audits en 
specifieke stresstests, om de naleving te 
ondersteunen en af te dwingen;

Or. en

Amendement 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en 
de vrijheid van meningsuiting en 
informatie, zoals verankerd in de 
Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de 
Commissie daarom een verplichting tot 
transparantie en verklaarbaarheid van 

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens en de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, zoals 
verankerd in de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de 
Commissie daarom een verplichting tot 
non-discriminatie, toezicht, evaluatie, 
transparantie en verklaarbaarheid van 
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algoritmen, en de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst in te voeren, 
alsook andere maatregelen, zoals 
onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

algoritmen, en de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst in te voeren, 
alsook andere maatregelen, zoals 
onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

Or. es

Amendement 8
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

1. benadrukt dat digitale diensten en 
hun onderliggende algoritmen de 
grondrechten, en met name het recht op 
privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens, non-discriminatie en de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zoals verankerd in de Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten 
eerbiedigen; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de 
mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, 
zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen 
en af te dwingen;

Or. en

Amendement 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat dergelijke 
onafhankelijke audits jaarlijks moeten 
worden verricht, naar analogie van de 
audits in de financiële sector, om na te 
gaan of het gehanteerde gegevensbeleid, 
de gebruikte algoritmen en checks-and-
balances voldoen aan de vastgestelde 
criteria en onder het toezicht vallen van 
een onafhankelijke instantie die 
voldoende toezicht houdt;

Or. en

Amendement 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat platforms 
gebruikmaken van geautomatiseerde 
algoritmische besluitvorming om de 
inhoud die aan de gebruikers wordt 
getoond te verspreiden en te ordenen, 
onder meer om hun persoonlijke 
meldingen te organiseren; beklemtoont 
dat die algoritmen, de manier waarop ze 
werken en het getoonde materiaal 
ordenen voor gebruikers 
ondoorgrondelijk zijn, met als gevolg dat 
zij geen keuze en geen controle hebben, 
dat er informatiebubbels worden 
gecreëerd en er wantrouwen ontstaat ten 
aanzien van digitale diensten; verzoekt de 
Commissie om de digitale diensten er in 
haar voorstel van een wet inzake digitale 
diensten toe te dwingen inhoud standaard 
aan te bieden in chronologische volgorde, 
en de gebruikers meer controle te geven 
over de aanpassing van de inhoud die zij 
standaard te zien krijgen;
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Or. en

Amendement 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat illegale online-
inhoud op dezelfde manier moet worden 
behandeld als illegale offline-inhoud, met 
volledige naleving van de grondrechten; 
wijst erop dat illegale online-inhoud niet 
alleen het vertrouwen van de burgers in 
de digitale omgeving ondermijnt, maar 
ook ernstige en langdurige gevolgen kan 
hebben voor de interne veiligheid en de 
grondrechten, met name die van 
kinderen; onderstreept dat de snelle en 
consequente opsporing en verwijdering of 
blokkering van illegale online-inhoud nog 
altijd dringend moet worden aangepakt 
aangezien nationale benaderingen in 
verband met de verwijdering of blokkering 
van illegale online-inhoud onvoldoende 
geharmoniseerd zijn; erkent dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
de verschillende soorten illegale online-
inhoud aangezien sommige inhoud, met 
name materiaal waarbij kinderen seksueel 
worden uitgebuit, kennelijk illegaal is 
terwijl dat voor andere soorten inhoud 
kan afhangen van de toepasselijke 
nationale wetgeving of uitsluitend kan 
worden vastgesteld met inachtneming van 
de context;

Or. en

Amendement 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat transparantie in een 
algoritme voor digitale producten en 
diensten een belangrijk kenmerk is; 
digitaledienstverleners moeten op verzoek 
van de bevoegde autoriteiten worden 
verplicht hun door eigendomsrechten 
beschermde algoritmen beschikbaar te 
stellen, het beoogde doel ervan toe te 
lichten en dit te vergelijken met de 
feitelijke resultaten; 
digitaledienstverleners moeten hun 
algoritmen onmiddellijk wijzigen en 
aanpassen wanneer het beoogde resultaat 
onrechtmatig of onethisch wordt geacht; 
het gebruik van open 
algoritmebibliotheken moet worden 
aangemoedigd om de transparantie te 
verbeteren, het gebruik van de 
technologie te versnellen en de kwaliteit 
van de architectuur te verhogen;

Or. en

Amendement 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het mechanisme 
voor “melding en actie” een 
rangschikking moet maken van 
verschillende soorten aanbieders, sectoren 
en illegale inhoud en dat, wat dit laatste 
betreft, vooral aandacht moet worden 
besteed aan materiaal waarbij kinderen 
seksueel worden uitgebuit, hetgeen 
kennelijk illegaal is;

Or. en
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Amendement 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat uitsluitend 
vertrouwen op “melding en 
verwijderingsmaatregelen” en de 
vrijwillige actie van onlinetussenpersonen 
niet volstaat om illegale online-inhoud 
doeltreffend aan te pakken; is van mening 
dat de aansprakelijkheid van 
onlinetussenpersonen voor kennelijk 
illegale inhoud op hun platforms en de 
door hen aangeboden infrastructuur sterk 
moet worden verhoogd, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de reikwijdte 
van hun activiteiten en hun operationele 
capaciteiten; onderstreept dat het 
belangrijk is om deze aansprakelijkheid 
aan te vullen met doeltreffende 
rechtsmiddelen voor inhoudaanbieders 
waarvan de inhoud werd verwijderd; 
beklemtoont in dit verband dat er een 
expliciete rechtsgrondslag nodig is voor 
proactieve maatregelen die worden 
gehanteerd om bekende illegale inhoud op 
te sporen en te verwijderen of blokkeren, 
naast duidelijke voorschriften in verband 
met de zorgvuldigheidsplicht om de 
naleving te garanderen van het bepaalde 
in Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad (AVG)1 

bis;
_________________
1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 



PE652.452v01-00 12/62 AM\1205894NL.docx

NL

gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat consumenten, 
wanneer hen de toegang tot een digitaal 
product of een digitale dienst wordt 
ontzegd, altijd moeten kunnen informeren 
naar de motivering van dat besluit en de 
logica van het besluitvormingsproces; 
merkt voorts op dat consumenten er altijd 
uitdrukkelijk van op de hoogte moeten 
worden gebracht of zij contact hebben met 
een mens dan wel met een machine; 
beklemtoont dat de 
eindverantwoordelijkheid altijd bij 
mensen moet liggen; verzoekt de 
Commissie te bepalen dat menselijke 
operatoren een beslissende rol moeten 
spelen bij de daadwerkelijke uitvoering 
van een besluit dat genomen is door een 
systeem op basis van artificiële 
intelligentie (AI);

Or. en

Amendement 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat illegale 
online-inhoud op zeer korte termijn 
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gemakkelijk kan worden verveelvoudigd 
en dat de negatieve effecten ervan zich als 
een lopend vuurtje verspreiden; herinnert 
eraan dat Facebook alleen al 1,2 miljoen 
exemplaren heeft geblokkeerd van de film 
over de aanvallen in Christchurch in 
maart 2019 op het ogenblik waarop ze 
werden geüpload en nogmaals 300 000 
exemplaren binnen 24 uur na de aanval, 
hetgeen niet mogelijk zou zijn geweest als 
elk besluit tot verwijdering of blokkering 
afhankelijk was geweest van controle door 
een mens; is daarom van mening dat 
onlinetussenpersonen uitdrukkelijk de 
toestemming moeten krijgen om gebruik 
te maken van geautomatiseerde 
instrumenten voor de opsporing en 
verwijdering van inhoud of blokkering 
van de toegang tot inhoud die bij besluit 
van een rechtbank als illegaal is 
aangemerkt of waarvan het illegale 
karakter gemakkelijk kan worden 
vastgesteld zonder een beroep te doen op 
de context; beklemtoont echter dat er geen 
algemene toezichtverplichting mag zijn;

Or. en

Amendement 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. herhaalt bovendien dat de 
samenwerking tussen 
onlinetussenpersonen en bevoegde 
autoriteiten moet worden verbeterd om de 
snelle blokkering of verwijdering te 
garanderen van inhoud die door de 
bevoegde autoriteiten is gemarkeerd en 
om het welslagen van het onderzoek naar 
en de vervolging van aanbieders van 
illegale inhoud te waarborgen; 
onderstreept dat het belangrijk is de regels 
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en procedures te harmoniseren die in de 
Unie worden gehanteerd in verband met 
de verwijdering of blokkering van inhoud 
na meldingen door 
rechtshandhavingsinstanties, met 
passende uiterste termijnen voor reacties 
op legitieme verzoeken tot verwijdering en 
sancties voor een stelselmatig ontbreken 
van reacties op dergelijke verzoeken;

Or. en

Amendement 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. beklemtoont dat moet 
worden nagegaan of de besluiten tot 
verwijdering of blokkering correct en 
gegrond zijn en of de grondrechten 
daarbij worden geëerbiedigd; herhaalt dat 
aanbieders van inhoud toegang moeten 
krijgen tot rechtsmiddelen om hun recht 
op een doeltreffende voorziening in rechte 
te vrijwaren; beklemtoont in dit verband 
dat aan onlinetussenpersonen 
transparantieverplichtingen moeten 
worden opgelegd in verband met de 
criteria die zij toepassen om te besluiten 
tot verwijdering of blokkering en de 
technologie die zij gebruiken om de 
toepassing van de nodige 
veiligheidsmaatregelen te waarborgen en 
discriminatie en onnodige verwijdering of 
blokkering te voorkomen; is voorts van 
mening dat er, zowel vanwege de 
onlineplatforms als vanwege de 
rechtshandhavingsinstanties, meer 
transparantie nodig is in verband met de 
soorten inhoud die verwijderd zijn en de 
redenen waarom dat is gebeurd;

Or. en
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Amendement 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een 
redelijke zorgvuldigheidsplicht vereist om 
de digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien, en de vrijheid 
van meningsuiting;

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige en toekomstbestendige 
wetgeving vereist die de persoonlijke 
levenssfeer beschermt, voorziet in een 
redelijke zorgvuldigheidsplicht om de 
digitale waardigheid te waarborgen en 
illegale inhoud doeltreffend aanpakt; 
benadrukt, in dit verband, dat alle 
aanbieders van digitale diensten het 
Unierecht op het gebied van 
gegevensbescherming volledig moeten 
eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad (AVG)1, en Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (e-
privacyrichtlijn)2, die momenteel wordt 
herzien, en andere wetgeving van de Unie 
die voor die aanbieders verplichtingen 
inhoudt met als doel het recht van de 
gebruikers op de vrijheid van 
meningsuiting in evenwicht te brengen 
met het recht op vrijheid en veiligheid;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
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de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Or. en

Amendement 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een redelijke 
zorgvuldigheidsplicht vereist om de 
digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien, en de vrijheid 
van meningsuiting;

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een redelijke 
zorgvuldigheidsplicht vereist om de 
digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien; onderstreept dat 
de wet inzake digitale diensten het brede 
kader van fundamentele Europese 
rechten van gebruikers en consumenten 
moet eerbiedigen, zoals non-discriminatie, 
rechtvaardigheid en vrijheid van 
meningsuiting;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
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gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Or. es

Amendement 21
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een redelijke 
zorgvuldigheidsplicht vereist om de 
digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien, en de vrijheid 
van meningsuiting;

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een redelijke 
zorgvuldigheidsplicht vereist om de 
digitale veiligheid van burgers, die 
onontbeerlijk is voor de naleving van het 
beginsel van het vrije verkeer van digitale 
diensten, te waarborgen; benadrukt 
daarom, in dit verband, dat alle digitale 
diensten het Unierecht op het gebied van 
gegevensbescherming volledig moeten 
eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad (AVG)1, en Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (e-
privacyrichtlijn)2, die momenteel wordt 
herzien, en de vrijheid van meningsuiting;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
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betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 
van 4.5.2016, blz. 1).

betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 
van 4.5.2016, blz. 1).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Or. fr

Amendement 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een 
redelijke zorgvuldigheidsplicht vereist om 
de digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien, en de vrijheid 
van meningsuiting;

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten een 
krachtig toekomstbestendig 
wetgevingskader vereist ter bescherming 
van persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer; benadrukt daarom, in dit 
verband, dat alle digitale diensten het 
Unierecht op het gebied van 
gegevensbescherming volledig moeten 
eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad (AVG)1, en Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (e-
privacyrichtlijn)2, die momenteel wordt 
herzien, evenals de vrijheid van 
meningsuiting en non-discriminatie;

_________________ _________________
1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
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verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Or. en

Amendement 23
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en een 
redelijke zorgvuldigheidsplicht vereist om 
de digitale waardigheid te waarborgen; 
benadrukt daarom, in dit verband, dat alle 
digitale diensten het Unierecht op het 
gebied van gegevensbescherming volledig 
moeten eerbiedigen, namelijk Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel wordt herzien, en de vrijheid 
van meningsuiting;

2. benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van digitale diensten 
krachtige wetgeving ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens vereist om de digitale 
waardigheid te waarborgen; benadrukt 
daarom, in dit verband, dat alle digitale 
diensten het Unierecht op het gebied van 
gegevensbescherming volledig moeten 
eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad (AVG)1, en Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (e-
privacyrichtlijn)2, die momenteel wordt 
herzien, en de vrijheid van meningsuiting;

_________________ _________________
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1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

Or. en

Amendement 24
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van essentieel belang 
burgers en consumenten beter te 
beschermen tegen de verspreiding van 
illegale of schadelijke inhoud die afbreuk 
doet aan de grondrechten van individuen 
en de democratie; meent dat de 
verantwoordelijkheid van onlineplatforms 
moet worden vergroot middels de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk kader om illegale 
inhoud op doeltreffende wijze op te sporen 
en te verwijderen; is met name van 
mening dat een geharmoniseerd kader op 
het niveau van de Unie moet worden 
gestoeld op zorgvuldigheidsplichten opdat 
platforms proactieve en doeltreffende 
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maatregelen invoeren, naast 
verplichtingen inzake transparantie en 
informatie; acht het van belang om 
meldings- en actieprocedures voor de 
opsporing van nieuwe inhoud vergezeld te 
doen gaan van verplichtingen inzake 
toezicht op reeds als onwettig 
aangemerkte en verwijderde inhoud, om 
te voorkomen dat deze opnieuw online 
verschijnt;

Or. fr

Amendement 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat in het beleid voor 
de digitale eengemaakte markt algemene 
normen moeten worden vastgesteld voor 
aanvaardbare digitale infrastructuur bij 
het ontwerp van de “technological stack” 
van de digitale diensten of digitale/slimme 
producten; vraagt de Commissie normen 
te bepalen en toe te passen die garanderen 
dat hardware, software, code, 
connectiviteitssystemen en architectuur 
voor opslag/databeheer standaard zo 
worden ingesteld dat de privacy van de 
consument wordt beschermd, dat de 
gegevens van de consument uitsluitend 
worden gebruikt binnen de knopen van de 
verbindingsapparatuur die de beleving 
van de consument verbeteren en niet voor 
commerciële doeleinden worden 
doorgegeven aan derden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de 
consument;

Or. en
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Amendement 26
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat, aangezien de 
onlineactiviteiten van een persoon diepe 
inzichten kunnen verschaffen in diens 
persoonlijkheid en het mogelijk maken 
hem of haar te manipuleren, de algemene 
en niet-selectieve verzameling van 
persoonsgegevens betreffende elk gebruik 
van een digitale dienst onevenredig 
inbreuk maakt op het recht op privacy; 
bevestigt dat gebruikers het recht hebben 
niet indringerig te worden gevolgd 
wanneer zij digitale diensten gebruiken; 
beklemtoont dat overheidsinstanties in de 
geest van de rechtspraak over 
communicatiemetadata uitsluitend 
toegang mogen krijgen tot de 
abonneegegevens en metadata van een 
gebruiker om met voorafgaande 
rechterlijke toestemming een onderzoek in 
te stellen naar verdachten van een ernstig 
strafbaar feit;

Or. en

Amendement 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie ten behoeve 
van platforms die inhoud aanbieden te 
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voorzien in een duidelijk omschreven 
kader voor melding en actie dat kan 
worden gebruikt bij de bestrijding van 
illegale inhoud; beklemtoont dat in dat 
kader de grondrechten van de gebruikers 
moeten worden beschermd via toegang tot 
rechtsmiddelen en het recht op beroep;

Or. en

Amendement 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van duidelijke 
verplichtingen in verband met de 
moderatie van inhoud; onderstreept in dit 
verband het beginsel dat wat offline 
illegaal is ook online illegaal is en het 
verbod op algemeen toezicht; vraagt de 
Commissie om deze beginselen voorop te 
stellen in haar voorstel van een wet inzake 
digitale diensten;

Or. en

Amendement 29
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ervan overtuigd dat 
digitaledienstverleners geen gegevens 
mogen bijhouden met het oog op 
rechtshandhaving, tenzij door een 
bevoegde overheidsinstantie met 
democratische verantwoordingsplicht in 
overeenstemming met het Unierecht 
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rechtstreeks opdracht is gegeven tot het 
doelgericht bijhouden van de 
gebruikersgegevens van een persoon;

Or. en

Amendement 30
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat digitale diensten 
gebruikmaken van geavanceerde 
algoritmen, die aspecten analyseren of 
voorspellen betreffende de persoonlijke 
voorkeuren, interesses of gedragingen van 
de gebruiker en aldus een welbepaald 
profiel opleveren; beklemtoont dat de 
kwaliteit van de resultaten van 
geautomatiseerde algoritmische 
besluitvorming afhankelijk is van de 
kwaliteit van de gebruikte gegevens en de 
gekozen vooraf bepaalde parameters; 
beklemtoont dat voor het gebruik van 
geautomatiseerde algoritmische 
besluitvorming een solide 
wetgevingskader noodzakelijk is dat de 
privacy en de persoonsgegevens 
beschermt en, samen met een 
zorgvuldigheidsplicht in verband met het 
legitieme gebruik van algoritmen, die niet 
van toepassing is op de moderatie van 
inhoud, volledige naleving waarborgt; 
verzoekt de Commissie daarom een 
regeling uit te werken in verband met de 
zorgvuldigheidsplicht, die gestoeld is op 
de richtlijn elektronische handel1 bis, aan 
de hand van uitvoerige sectorale 
richtsnoeren om geautomatiseerde 
algoritmische besluitvorming toe te 
passen in overeenstemming met de 
grondrechten voor de bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer die zijn vastgesteld in de 
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algemene verordening 
gegevensbescherming1 ter;
_________________
1 bis Overweging 48 van de richtlijn 
elektronische handel van 2000 (Richtlijn 
2000/31/EG).
1 ter Overweging 71 en artikel 22 van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat de EU haar 
eigen adequate capaciteit voor 
clouddiensten moet ontwikkelen en de 
ontwikkeling van een decentraal, 
interoperabel systeem van datagovernance 
moet bevorderen dat het doeltreffende 
gebruik van lokale infrastructuren 
mogelijk maakt, met inbegrip van fog-, 
mist- en edgecomputing; vraagt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
lokale gegevensinfrastructuren mogelijk 
te maken om de uitrol van IoT-
consumptieproducten, IoT-industriële 
producten en toepassingen voor slimme 
steden te ondersteunen;

Or. en

Amendement 32
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
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namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. beklemtoont dat gebruikers van 
dominante socialemediadiensten en 
berichtendiensten het recht moeten 
krijgen om over de platforms heen via 
open interfaces (interconnectiviteit) met 
elkaar in contact te treden teneinde het 
lock-ineffect van centrale netwerken 
tegen te gaan en concurrentie en 
consumentenkeuzen te waarborgen; 
beklemtoont dat deze gebruikers in 
contact moeten kunnen treden met 
gebruikers van alternatieve diensten en 
dat de gebruikers van alternatieve 
diensten op hun beurt met deze gebruikers 
in contact moeten kunnen treden;

Or. en

Amendement 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herinnert eraan dat de huidige 
geautomatiseerde instrumenten niet in 
staat zijn voor bepaalde inhoud het belang 
van context te begrijpen; is daarom van 
mening dat de wet inzake digitale diensten 
niet mag verplichten tot het gebruik van 
geautomatiseerde instrumenten tijdens de 
moderatie van inhoud; is van mening dat 
eventuele vrijwillige geautomatiseerde 
maatregelen die worden gehanteerd door 
de platforms die hosting aanbieden voor 
inhoud door mensen moeten worden 
gecontroleerd en dat het ontwerp en de 
prestaties ervan volledig transparant 



AM\1205894NL.docx 27/62 PE652.452v01-00

NL

moeten zijn;

Or. en

Amendement 34
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. meent dat, gezien de toenemende 
fragmentatie van nationale wetgeving op 
het gebied van de strijd tegen illegale of 
schadelijke inhoud, de samenwerking 
tussen de lidstaten moet worden versterkt, 
met name met steun van de Commissie en 
de agentschappen van de Europese Unie; 
wijst op het belang van een dergelijke 
dialoog over met name de verschillen 
tussen de lidstaten qua beoordeling van 
het al dan niet legale karakter van inhoud 
en de mogelijke impact ervan;

Or. fr

Amendement 35
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. vraagt dat digitale diensten zo 
toegankelijk mogelijk moeten zijn zonder 
dat de gebruikers hun identiteit bekend 
hoeven te maken;

Or. en

Amendement 36
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Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herhaalt dat 
digitaledienstverleners het recht van hun 
gebruikers op overdraagbaarheid van 
gegevens moeten eerbiedigen en mogelijk 
maken zoals vastgesteld in het Unierecht;

Or. en

Amendement 37
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. beklemtoont dat het ter 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie van cruciaal 
belang is dat de beperkte-
aansprakelijkheidsregeling en het verbod 
op algemene toezichtverplichtingen voor 
tussenpersonen worden behouden; merkt 
op dat geautomatiseerde instrumenten 
niet in staat zijn illegale inhoud te 
onderscheiden van inhoud die in een 
welbepaalde context legaal is; benadrukt 
dat een beoordeling van geautomatiseerde 
rapporten door dienstverleners, hun 
personeelsleden of contractanten geen 
oplossing biedt voor dit probleem 
aangezien personeelsleden in de 
particuliere sector niet beschikken over de 
onafhankelijkheid, kwalificaties en 
verantwoordingsplicht van 
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overheidsinstanties; beklemtoont daarom 
dat de wet inzake digitale diensten 
uitdrukkelijk moet verbieden dat 
aanbieders van hostingdiensten of andere 
technische tussenpersonen verplicht zijn 
geautomatiseerde instrumenten voor de 
moderatie van inhoud te gebruiken; is van 
mening dat door dienstverleners 
toegepaste procedures voor de moderatie 
van inhoud niet mogen leiden tot 
controlemaatregelen vooraf op grond van 
geautomatiseerde instrumenten of tot het 
gebruik van een uploadfilter voor inhoud; 
dringt aan op de goedkeuring van 
voorschriften inzake transparante 
mechanismen voor melding en actie die 
voorzien in toereikende waarborgen en 
mogelijkheden om daadwerkelijke 
rechtsmiddelen in te zetten tegen besluiten 
waarbij legale online-inhoud wordt 
verwijderd; beklemtoont dat 
onafhankelijke overheidsinstanties de 
eindverantwoordelijkheid moeten hebben 
om te bepalen of online-inhoud al dan 
niet legaal is;

Or. en

Amendement 38
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. beklemtoont dat er nog 
altijd bepaalde verschillen bestaan tussen 
de online- en de offlinewereld, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
anonimiteit, het gebrek aan een 
toezichthoudende instantie, tussen 
machtsevenwicht en technische capaciteit; 
verzoekt de Commissie daarom de 
beginselen van menselijke waardigheid en 
“wat offline illegaal is, is dat ook online” 
voorop te stellen in haar voorstel van een 
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wet inzake digitale diensten en in die wet 
het concept “digitale waardigheid” in te 
voeren, dat voortbouwt op deze beginselen 
en de grondrechten van personen omvat;

Or. en

Amendement 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat elke 
maatregel omtrent de moderatie van 
inhoud die in de wet inzake digitale 
diensten wordt opgenomen uitsluitend 
mag handelen over illegale inhoud zoals 
gedefinieerd in het nationale recht en 
geen juridisch vage en ongedefinieerde 
termen zoals “schadelijke inhoud” mag 
omvatten, aangezien het aanpakken van 
dergelijke inhoud de grondrechten en de 
vrijheid van meningsuiting ernstig in het 
gedrang zou brengen;

Or. en

Amendement 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. beklemtoont dat 
contentcuratie moet worden gereguleerd 
door gebruikers meer controle te geven 
over de manier waarop inhoud voor hen 
wordt gerangschikt, met inbegrip van de 
mogelijkheid om inhoud niet te 
rangschikken volgens hun normale 
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gewoonten om inhoud te verwerken en de 
mogelijkheid om elke vorm van 
contentcuratie te weigeren; is er sterk van 
overtuigd dat het ontwerp en de prestaties 
van dergelijke aanbevelingssystemen 
transparant moeten zijn;

Or. en

Amendement 41
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. beklemtoont dat er geen 
mechanismen voor “melding en 
verwijdering” mogen worden opgelegd 
aangezien deze berusten op algoritmen die 
niet in staat zijn de wettigheid van de 
inhoud te beoordelen;

Or. en

Amendement 42
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. is van mening dat 
platforms die hosting aanbieden voor 
inhoud verplicht moeten worden om, 
zodra zij op de hoogte zijn van illegale 
inhoud die een ernstig strafbaar feit 
vormt, dit te melden aan de 
rechtshandhavingsinstanties;

Or. en

Amendement 44
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. beklemtoont dat de 
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verantwoordelijkheid voor de 
rechtshandhaving, de besluitvorming over 
de wettelijkheid van de online-activiteiten 
en de bevelen aan aanbieders van 
hostingdiensten om inhoud zo spoedig 
mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken moeten berusten bij 
onafhankelijke rechterlijke instanties; is 
van mening dat uitsluitend aanbieders 
van hostingdiensten die daadwerkelijk op 
de hoogte zijn van illegale inhoud en het 
onwettige karakter ervan moeten worden 
verplicht inhoud te verwijderen;

Or. en

Amendement 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale aanmeldingssystemen voor 
persoonsidentificatie, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
aanmeldingssysteem in de Unie om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor kinderen, 
te waarborgen;

3. beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale elektronische 
identificatiesystemen, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
elektronisch identificatiesysteem voor EU-
burgers dat de bescherming van 
persoonsgegevens en de leeftijdscontrole, 
met name voor kinderen, waarborgt en dat 
openbare diensten toegankelijker maakt 
voor iedereen; is van mening dat een 
dergelijk systeem veilig moet zijn en 
uitsluitend gegevens mag verwerken die 
nodig zijn om de gebruiker te kunnen 
identificeren;

Or. en

Amendement 46
Moritz Körner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale aanmeldingssystemen voor 
persoonsidentificatie, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
aanmeldingssysteem in de Unie om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor kinderen, 
te waarborgen;

3. is gekant tegen eender welk 
algemeen aanmeldingssysteem via het 
internet; beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale aanmeldingssystemen voor 
persoonsidentificatie, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
aanmeldingssysteem in de Unie om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor kinderen, 
te waarborgen als er sprake is van digitale 
diensten waarvoor persoonsidentificatie of 
leeftijdscontrole vereist is;

Or. en

Amendement 47
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale aanmeldingssystemen voor 
persoonsidentificatie, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
aanmeldingssysteem in de Unie om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor kinderen, 
te waarborgen;

3. beveelt de Commissie aan om een 
controlesysteem op te zetten voor 
gebruikers van digitale diensten om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor 
minderjarigen, te waarborgen en dat niet 
mag worden gebruikt om de gebruikers 
door websites heen te volgen en dat 
evenmin voor commerciële doeleinden 
mag worden gebruikt;

Or. en

Amendement 48
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan om te 
werken aan de harmonisering van de 
nationale aanmeldingssystemen voor 
persoonsidentificatie, met het oog op de 
totstandbrenging van één uniek 
aanmeldingssysteem in de Unie om de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
leeftijdscontrole, met name voor kinderen, 
te waarborgen;

3. verzoekt de Commissie na te 
denken over de noodzaak en de 
technische mogelijkheden van systemen 
voor leeftijdscontrole; beklemtoont dat 
dergelijke systemen transparant, veilig en 
geanonimiseerd moeten zijn om misbruik 
van gegevens en het traceren van 
gebruikers te voorkomen;

Or. en

Amendement 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat gebruikers van 
digitale diensten alleen aan de hand van 
een erkende pan-Europese digitale 
identificatie kunnen worden 
geïdentificeerd op een manier die 
gelijkwaardig is aan de identificatie bij 
offlinediensten; herinnert er in dit 
verband aan dat de lidstaten en de 
Europese instellingen de veiligheid van de 
Europese digitale identificatie moeten 
garanderen;

Or. en

Amendement 50
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat de wet inzake 
digitale diensten overeenkomstig het 
beginsel van gegevensminimalisering dat 
is vastgesteld bij de algemene verordening 
gegevensbescherming moet vereisen dat 
tussenpersonen het anonieme gebruik van 
hun diensten en de betaling ervan 
mogelijk moeten maken, indien dat 
technisch haalbaar is, aangezien 
anonimiteit een doeltreffend middel is om 
niet-toegestane bekendmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van 
misbruik van online verzamelde 
persoonsgegevens te voorkomen; is van 
mening dat aanbieders van grote 
marktplaatsen uitsluitend wanneer 
bestaande wetgeving vereist dat 
ondernemingen hun identiteit meedelen, 
verplicht kunnen worden de identiteit van 
ondernemingen te controleren, terwijl in 
alle andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 51
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat digitale diensten op 
het ogenblik dat op een dienst wordt 
ingeschreven onnodig overgaan tot de 
verzameling van persoonsgegevens, zoals 
geboortedatum en -plaats, mobiel nummer 
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en postadres, vaak omdat er slechts één 
mogelijkheid is om in te tekenen; 
onderstreept dat de AVG het beginsel van 
gegevensminimalisering duidelijk 
beschrijft en daardoor de ingezamelde 
gegevens beperkt tot de gegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor het beoogde doel; 
vraagt de Commissie daarom één 
Europees intekensysteem te creëren en 
een verplichting in te voeren om ook altijd 
een handmatige intekenmogelijkheid aan 
te bieden;

Or. en

Amendement 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, 
hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor 
en in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming, alsook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt 
de Commissie in haar wet inzake digitale 
diensten een verplichting op te nemen om 
gebruikers van digitale diensten altijd een 
alternatief te bieden voor het gebruik van 
biometrische gegevens voor de werking 
van een dienst, en een verplichting om de 
klanten duidelijk te informeren over de 
risico’s van het gebruik van biometrische 
gegevens; benadrukt dat een digitale dienst 
niet mag worden geweigerd wanneer de 
betrokkene weigert biometrische gegevens 

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en in toenemende mate worden 
gebruikt voor de identificatie en 
authenticatie van personen, onder meer in 
een aantal gevoelige sectoren zoals het 
bankwezen en essentiële dienstverlening 
zoals gezondheidszorg, hetgeen 
aanzienlijke risico’s inhoudt voor en in 
strijd is met het recht op bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en het recht op 
gegevensbescherming, wanneer dit 
gebeurt zonder de toestemming van het 
datasubject, alsook identiteitsfraude 
mogelijk maakt wanneer dit plaatsvindt 
zonder solide veiligheidswaarborgen; 
verzoekt de Commissie in haar wet inzake 
digitale diensten een verplichting op te 
nemen om gebruikers van digitale diensten 
altijd een alternatief te bieden voor het 
gebruik van biometrische gegevens voor de 
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te gebruiken; werking van een dienst, en een verplichting 
om de klanten duidelijk te informeren over 
de risico’s van het gebruik van 
biometrische gegevens; wijst uitdrukkelijk 
op de talrijke voordelen van het gebruik 
van biometrische gegevens, met name het 
hogere veiligheidsniveau in vergelijking 
met alfanumerieke veiligheidskenmerken 
en pincodes; merkt op dat biometrische 
gegevens daarom kunnen worden 
gebruikt om een breed scala aan diensten 
waarvoor nu nog de aanwezigheid van het 
datasubject nodig is, digitaal aan te 
bieden; dringt erop aan dat, in de mate 
van het mogelijke, een digitale dienst niet 
mag worden geweigerd wanneer de 
betrokkene geen toestemming geeft om 
biometrische gegevens te gebruiken;

Or. en

Amendement 53
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, 
hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor 
en in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming, alsook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt 
de Commissie in haar wet inzake digitale 
diensten een verplichting op te nemen om 
gebruikers van digitale diensten altijd een 
alternatief te bieden voor het gebruik van 
biometrische gegevens voor de werking 
van een dienst, en een verplichting om de 

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, 
hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor 
en in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming, alsook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt 
de Commissie in haar wet inzake digitale 
diensten verplichtingen op te nemen om 
biometrische gegevens uitsluitend 
plaatselijk op te slaan, tenzij ze specifiek 
worden gebruikt voor onderzoek en 
ontwikkeling van de dienst en om 



AM\1205894NL.docx 39/62 PE652.452v01-00

NL

klanten duidelijk te informeren over de 
risico’s van het gebruik van biometrische 
gegevens; benadrukt dat een digitale dienst 
niet mag worden geweigerd wanneer de 
betrokkene weigert biometrische gegevens 
te gebruiken;

gebruikers van digitale diensten altijd een 
alternatief te bieden voor het gebruik van 
biometrische gegevens voor de werking 
van een dienst; benadrukt dat een digitale 
dienst niet mag worden geweigerd wanneer 
de betrokkene weigert biometrische 
gegevens te gebruiken;

Or. en

Amendement 54
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, 
hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor 
en in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming, alsook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt 
de Commissie in haar wet inzake digitale 
diensten een verplichting op te nemen om 
gebruikers van digitale diensten altijd een 
alternatief te bieden voor het gebruik van 
biometrische gegevens voor de werking 
van een dienst, en een verplichting om de 
klanten duidelijk te informeren over de 
risico’s van het gebruik van biometrische 
gegevens; benadrukt dat een digitale dienst 
niet mag worden geweigerd wanneer de 
betrokkene weigert biometrische gegevens 

4. wijst erop dat biometrische 
gegevens worden beschouwd als een 
bijzondere categorie van persoonsgegevens 
met specifieke verwerkingsvoorschriften; 
merkt op dat biometrische gegevens 
kunnen en worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, 
hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor 
en in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming, alsook 
identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt 
de Commissie in haar wet inzake digitale 
diensten een verplichting op te nemen om 
gebruikers van digitale diensten altijd een 
standaard ingesteld alternatief te bieden 
voor het gebruik van biometrische 
gegevens voor de werking van een dienst, 
en een verplichting om de klanten duidelijk 
te informeren over de risico’s van het 
gebruik van biometrische gegevens; 
benadrukt dat een digitale dienst niet mag 
worden geweigerd wanneer de betrokkene 
weigert biometrische gegevens te 
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te gebruiken; gebruiken;

Or. en

Amendement 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat een centrale 
autoriteit die belast is met toezicht, 
samenwerking en handhaving van de wet 
inzake digitale diensten een specifieke 
afdeling moet hebben die zich bezighoudt 
met illegale inhoud, en een onderscheid 
maakt tussen de verschillende onderdelen 
van de wet inzake digitale diensten;

Or. en

Amendement 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt voorts op dat de veiligheid 
van biometrische gegevens de 
levenskwaliteit verhoogt van personen met 
een handicap, die het lastig hebben zich 
fysiek ter plaatse te begeven wanneer ze 
gebruik willen maken van essentiële 
diensten;

Or. en

Amendement 57
Moritz Körner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt zich uit ten gunste van een 
systeem waarbij gebruikers zich 
uitdrukkelijk akkoord moeten verklaren 
met gerichte reclame, in plaats van een 
systeem waarbij ze zich uitdrukkelijk niet 
akkoord moeten verklaren;

Or. en

Amendement 58
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten; 
vraagt, gezien het potentieel van 
microgerichte advertenties om de werking 
van democratische processen te verstoren, 
om een nog striktere aanpak wanneer er 
sprake is van electorale en politieke 
inhoud, met een duidelijke verplichting de 
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consumenten op de hoogte te brengen van 
het feit dat het om een advertentie gaat en 
van de naam van degene die de 
advertentie sponsort.

Or. en

Amendement 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

5. wijst erop dat gedragsadvertenties, 
onder meer microgerichte reclame, en de 
beoordeling van individuen beter kunnen 
inspelen op mogelijke behoeften dan 
contextuele advertenties maar ook 
negatieve gevolgen kunnen hebben, met 
name voor minderjarigen en andere 
kwetsbare groepen, door zich te mengen in 
de persoonlijke levenssfeer van 
particulieren, hetgeen vragen doet rijzen 
over de verzameling en de aanwending van 
de gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, het 
vaststellen van prijzen, of het beïnvloeden 
van democratische processen en 
verkiezingen; verzoekt de Commissie 
daarom specifieke vereisten in te voeren 
ten aanzien van gedragsadvertenties om 
de grondrechten te beschermen, met 
inbegrip van een limiet voor microgerichte 
advertenties die gericht zijn op kwetsbare 
groepen, en een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten; 

Or. en

Amendement 60
Roberta Metsola
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

5. wijst op de waarborgen die 
digitaledienstverleners en onlineplatforms 
op eigen initiatief en na verschillende 
gedachtewisselingen met het Parlement 
en de Commissie hebben ingevoerd ter 
voorkoming van de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

Or. en

Amendement 61
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen zonder hun 
toestemming, met name voor 
minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
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verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties zonder 
toestemming, met name die gericht zijn op 
kwetsbare groepen, en een verbod op het 
gebruik van discriminerende praktijken 
voor het verlenen van diensten of 
producten.

Or. en

Amendement 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met name 
die gericht zijn op kwetsbare groepen, en 
een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van gepersonaliseerde reclame, 
met name microgerichte en 
gedragsadvertenties, en van 
beoordelingen van individuen, met name 
voor minderjarigen, door zich te mengen in 
de persoonlijke levenssfeer van 
particulieren, hetgeen vragen doet rijzen 
over de verzameling en de aanwending van 
de gegevens die worden gebruikt voor het 
personaliseren van reclame, het aanbieden 
van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een geleidelijk verbod 
in te voeren op gepersonaliseerde 
advertenties, te beginnen met advertenties 
die gericht zijn op minderjarigen, en een 
verbod op het gebruik van discriminerende 
praktijken voor het verlenen van diensten 
of producten;

Or. en
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Amendement 63
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de 
Commissie daarom een limiet in te voeren 
voor microgerichte advertenties, met 
name die gericht zijn op kwetsbare 
groepen, en een verbod op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

5. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van microgerichte reclame en 
beoordeling van individuen, met name 
voor minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, door zich te mengen in de 
persoonlijke levenssfeer van particulieren, 
hetgeen vragen doet rijzen over de 
verzameling en de aanwending van de 
gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het 
aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; bevestigt nogmaals 
dat de richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie gerichte 
reclame alleen toestaat indien de 
gebruiker daar actief voor gekozen heeft 
en anders niet; verzoekt de Commissie een 
verbod in te voeren op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor het 
verlenen van diensten of producten.

Or. en

Amendement 64
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om, naar 
analogie van het Europees Systeem voor 
financieel toezicht (ESFS), een Europees 
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Systeem voor toezicht op digitale diensten 
op te zetten en bestaande EU-
agentschappen en bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten de opdracht 
te geven het interne beleid en de 
algoritmen van digitaledienstverleners 
door te lichten met inachtneming van het 
Unierecht en de grondrechten van de 
gebruikers van de diensten in alle 
omstandigheden, en daarbij rekening te 
houden met het fundamentele belang van 
non-discriminatie en de vrijheid van 
meningsuiting en informatie in een open 
en democratische samenleving, en zonder 
commercieel gevoelige gegevens bekend te 
maken; vraagt dat dit Europees Systeem 
voor toezicht op digitale diensten 
garandeert dat de geldende regels voor 
digitaledienstverleners adequaat worden 
toegepast en gehandhaafd in alle lidstaten 
teneinde de gebruikers van de diensten te 
beschermen en een Europese digitale 
eengemaakte markt te bevorderen;

Or. en

Amendement 65
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt met bezorgdheid op dat de 
toezichthoudende autoriteiten in de 
lidstaten onder druk staan wegens de 
toenemende wanverhouding tussen hun 
verantwoordelijkheden om 
persoonsgegevens te beschermen en hun 
middelen om dat te doen; merkt op dat 
digitale diensten steeds complexer zullen 
worden gezien het toenemende gebruik 
van innovaties zoals artificiële 
intelligentie; wijst erop dat het daarom 
belangrijk is dat toezichthoudende 
autoriteiten in de EU moeten beschikken 
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over toereikende financiële en menselijke 
middelen om de toepassing van de AVG 
correct te kunnen controleren en de 
grondrechten en vrijheden te kunnen 
beschermen; wacht daarom met 
bijzondere belangstelling op de uitgestelde 
publicatie door de Europese Commissie 
van haar verslag over de toepassing van 
de AVG; verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid na te gaan om grote 
multinationale techondernemingen voor 
hun eigen toezicht te laten betalen door 
middel van de invoering van een EU-
digibelasting.

Or. en

Amendement 66
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op hoe digitale diensten 
samenwerken met de offlinewereld, 
bijvoorbeeld in de vervoersector en de 
horeca; merkt op dat lokale overheden en 
de openbare sector hun voordeel kunnen 
doen met gegevens van bepaalde digitale 
diensten om, bijvoorbeeld, hun 
stedenbouwkundige beleid te verbeteren; 
herinnert eraan dat de verzameling, het 
gebruik en de doorgifte van 
persoonsgegevens, ook tussen de 
particuliere en openbare sector moeten 
verlopen conform de bepalingen van de 
AVG; vraagt de Commissie daarom met 
een voorstel van een wet inzake digitale 
diensten te komen dat niet onverenigbaar 
is met deze doelstelling;

Or. en
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Amendement 67
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een toegesneden regelgevingsaanpak te 
hanteren voor alle uitdagingen in verband 
met de diversiteit van actoren en online 
aangeboden diensten; beklemtoont met 
name dat het nieuwe horizontale kader 
commerciële activiteiten op 
onlinemarktplaatsen anders moet 
reguleren dan activiteiten van andere 
tussenpersonen die van invloed zijn op de 
vrijheid van meningsuiting en informatie; 
acht het in dit verband essentieel dat 
illegale inhoud in de regelgeving anders 
wordt aangepakt dan legale inhoud.

Or. en

Amendement 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de verspreiding van 
nepnieuws en desinformatie met een 
onjuiste of misleidende inhoud waarmee 
wordt beoogd de publieke opinie te 
beïnvloeden aan de hand van leugens en 
foutieve gegevens, waarvan veel mensen 
denken dat ze waarheidsgetrouw zijn; 
verzoekt de Commissie te blijven werken 
aan en nieuwe manieren te analyseren 
voor de bestrijding van nepnieuws en 
tegelijkertijd de grondrechten te 
waarborgen; benadrukt dat 
traceringstoepassingen het recht op 
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privacy en de bepalingen van de AVG 
moeten eerbiedigen.

Or. es

Amendement 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. maakt zich zorgen over de 
versnippering van het overheidstoezicht 
op digitale diensten en het feit dat 
toezichthoudende instanties vaak 
financiële en menselijke middelen 
tekortkomen om hun opdrachten correct 
te kunnen vervullen; dringt aan op meer 
samenwerking op het vlak van 
gereglementeerd toezicht op digitale 
diensten; is voorstander van de oprichting 
van een onafhankelijke EU-instantie die 
de geharmoniseerde uitvoering en 
naleving van de geldende regels 
garandeert;

Or. en

Amendement 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt aan dat de Commissie 
onderzoekt of de definitie van misbruik 
van een dominante marktpositie moet 
worden uitgebreid naar het bezitten van 
aanzienlijke gegevensvolumes en op die 
manier te zorgen voor een verminderde 
concentratie van gegevens bij grote 
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digitaledienstverleners en onlineplatforms 
aangezien een grote concentratie van 
gegevens kan leiden tot activiteiten 
waarbij deze actoren zichzelf voorrang 
geven, tot grotere belemmeringen voor 
markttoegang en tot een beperkter keuze 
voor de consument;

Or. en

Amendement 71
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat de wet inzake 
digitale diensten voldoende 
toekomstbestendig en flexibel moet zijn 
om periodieke herzieningen en updates 
mogelijk te maken op grond van nieuwe, 
opkomende technologieën die van invloed 
zijn op de digitale eengemaakte markt, 
met inbegrip van nieuwe bedreigingen en 
nieuwe soorten onlinediensten.

Or. en

Amendement 72
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 73
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. beklemtoont het belang van de 
Europese waarden en regels betreffende 
gegevensbescherming en privacy en wijst 
op de problemen waarmee personen te 
maken krijgen als ze hun individuele 
rechten op gegevensbescherming en 
privacy wensen af te dwingen van 
dominante platforms die actief zijn op 
verschillende markten en die 
verschillende dochterondernemingen 
hebben; vraagt daarom platforms er in 
het kader van de AVG toe te dwingen een 
digitale omgeving aan te bieden waarin 
gebruikers hun rechten gemakkelijk 
kunnen afdwingen en moedigt bedrijven 
aan om één contactpunt in te richten voor 
al hun onderliggende digitale platforms.

Or. en

Amendement 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat gebruikers hun 
eigen grondrechten gemakkelijk online 
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moeten kunnen afdwingen; is van mening 
dat gebruikers eenvoudig toegang moeten 
krijgen tot klachtenprocedures, 
rechtsmiddelen, educatieve maatregelen 
en bewustmaking in verband met de 
problematiek van de 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie haar 
onderzoek van het commerciële gebruik 
van blockchaintechnologie voort te zetten, 
met name in verband met slimme 
contracten en het gebruik daarvan voor 
consumptieproducten en diensten met het 
oog op de bescherming van de consument 
en de vereisten in verband met de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.

Or. en

Amendement 76
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is ervan overtuigd dat alleen 
bevoegde overheidsinstanties met 
democratische verantwoordingsplicht over 
de wettelijkheid van online-inhoud mogen 
beslissen;
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Or. en

Amendement 77
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 78
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Amendement 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat de richtlijn 
elektronische handel dateert van 2000; 
merkt op dat de regeling van de 
gegevensbescherming sindsdien 
ingrijpend is geactualiseerd; herinnert er 
daarom aan dat elke toekomstige bepaling 
van de richtlijn elektronische handel de 
Europese regeling inzake 
gegevensbescherming volledig moet 
naleven.

Or. en

Amendement 80
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. beklemtoont dat 
digitaledienstverleners alleen de opdracht 
mogen krijgen online-inhoud van hun 
gebruikers te verwijderen op grond van 
deugdelijk gemotiveerde bevelen vanwege 
bevoegde overheidsinstanties die 
democratische verantwoording afleggen;

Or. en

Amendement 81
Moritz Körner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt 
digitaledienstverleners online-inhoud te 
verwijderen op een zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende 
manier en met inachtneming van de 
grondrechten van de gebruikers in alle 
omstandigheden, en rekening te houden 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
in een open en democratische 
samenleving teneinde de verwijdering van 
niet-illegale inhoud te voorkomen; vraagt 
digitaledienstverleners die op eigen 
initiatief bepaalde legale inhoud van hun 
gebruikers willen beperken, de 
mogelijkheid te onderzoeken om die 
inhoud een bepaald label te geven in 
plaats van hem te verwijderen, en 
gebruikers op die manier de kans te geven 
om zich op eigen verantwoordelijkheid 
toegang te verschaffen tot die inhoud;

Or. en

Amendement 82
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. wijst erop dat de wet inzake 
digitale diensten geen gebruik mag maken 
van het juridisch niet gedefinieerde 
concept “schadelijke inhoud”, maar wel 
de bekendmaking van onwettige inhoud 
moet behandelen; beklemtoont dat de 
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verspreiding van onjuiste en racistische 
informatie op de sociale media moet 
worden beperkt door gebruikers de 
controle te geven over de aan hen 
voorgestelde inhoud; beklemtoont dat 
voor contentcuratie met behulp van de 
tracering van handelingen van de 
gebruiker de toestemming van die 
gebruiker vereist moet zijn; stelt voor dat 
gebruikers van sociale netwerken het 
recht moeten krijgen hun tijdslijn in 
chronologische volgorde te zien; stelt voor 
dat dominante platforms gebruikers een 
interface moeten bezorgen om 
contentcuratie te laten uitvoeren door 
software of diensten van hun keuze;

Or. en

Amendement 83
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Pernando Barrena Arza
namens de GUE/NGL-Fractie
Paul Tang
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. beklemtoont dat het 
noodzakelijk is doeltreffende end-to-end 
encryptie toe te passen op gegevens, 
omdat dit van essentieel belang is voor het 
vertrouwen in en de veiligheid op het 
internet; is zich ervan bewust dat de 
doeltreffende preventie van toegang door 
onbevoegde derden noodzakelijkerwijs 
ook toegang door aanbieders en 
overheidsinstanties voorkomt; is van 
mening dat, naarmate digitale diensten in 
elk aspect van ons leven, de samenleving 
en kritieke infrastructuur doordringen, de 
beveiliging van deze infrastructuur en de 
waarborging van de grondrechten door de 
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toepassing van doeltreffende encryptie 
voorrang hebben.

Or. en

Amendement 84
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verwacht dat 
digitaledienstverleners eerlijke en 
transparante meldingsmechanismen 
vaststellen, die gebruikers in staat stellen 
de desbetreffende bevoegde 
overheidsinstanties met democratische 
verantwoordingsplicht op de hoogte te 
brengen van mogelijk illegale inhoud;

Or. en

Amendement 85
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. eist dat 
digitaledienstverleners die op de hoogte 
zijn van vermeende illegale inhoud van 
hun gebruikers de bevoegde 
overheidsinstanties daarvan onverwijld in 
kennis stellen;

Or. en

Amendement 86
Moritz Körner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. vraagt dat de lidstaten en 
digitaledienstverleners transparante, 
doeltreffende, eerlijke en snelle klachten- 
en beroepsmechanismen vaststellen om 
gebruikers toe te laten het verwijderen 
van hun online-inhoud aan te vechten;

Or. en

Amendement 87
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. vraagt dat de lidstaten 
verbeteringen doorvoeren in de toegang 
tot en de doeltreffendheid van hun 
gerechtelijk apparaat en 
rechtshandhavingssysteem in verband met 
het bepalen van de onwettigheid van 
online-inhoud en in verband met de 
beslechting van geschillen betreffende het 
verwijderen van online-inhoud, en dat zij 
in dat verband overwegen om in hun 
nationale gerechtelijk apparaat en 
rechtshandhavingssysteem 
gespecialiseerde rechtbanken en 
rechtshandhavingseenheden op te zetten;

Or. en

Amendement 88
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 decies. is van mening dat noch 
aanbieders van infrastructuurdiensten, 
betalingsdienstaanbieders of andere 
bedrijven die diensten aanbieden aan 
digitaledienstverleners, noch 
digitaledienstverleners met een directe 
relatie tot de gebruiker aansprakelijk 
mogen worden gesteld voor de inhoud die 
een gebruiker op eigen initiatief uploadt 
of downloadt; is daarnaast van mening 
dat digitaledienstverleners met een directe 
relatie tot de gebruiker die de illegale 
inhoud heeft geüpload en die in staat zijn 
afzonderlijke delen van de online-inhoud 
van de gebruiker te verwijderen, 
aansprakelijk moeten worden gesteld 
wanneer ze niet prompt reageren op 
deugdelijk gemotiveerde bevelen vanwege 
bevoegde overheidsinstanties met 
democratische verantwoordingsplicht om 
die illegale online-inhoud te verwijderen;

Or. en

Amendement 89
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 undecies. beklemtoont dat 
overheidsinstanties digitaledienstverleners 
niet de jure noch de facto mogen 
verplichten de informatie die zij 
overdragen of opslaan te controleren, en 
dat hun ook geen algemene verplichting 
mag worden opgelegd om inhoud die wijst 
op een illegale activiteit op te sporen, te 
modereren of te filteren;

Or. en
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Amendement 90
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 duodecies. is ervan overtuigd dat van 
digitaledienstverleners niet mag worden 
vereist dat zij het uploaden van illegale 
inhoud voorkomen; is er eveneens van 
overtuigd dat van digitaledienstverleners, 
wanneer dit technologisch haalbaar is, op 
basis van deugdelijk gemotiveerde bevelen 
vanwege bevoegde overheidsinstanties met 
democratische verantwoordingsplicht, en 
met volledige inachtneming van de 
specifieke context van de inhoud, wel mag 
worden vereist dat zij periodieke 
zoekopdrachten naar afzonderlijke delen 
van inhoud uitvoeren, die, in 
overeenstemming met het arrest van het 
Hof in zaak C-18/18, identiek zijn met of 
gelijkwaardig zijn aan inhoud die een 
rechtbank eerder reeds onwettig heeft 
verklaard en dat zij die online-inhoud 
verwijderen;

Or. en

Amendement 91
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 terdecies. is van mening dat alle 
besluiten om online-inhoud van 
gebruikers te verwijderen moeten worden 
onderworpen aan menselijk toezicht en 
menselijke controle;
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Or. en

Amendement 92
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quaterdecies. is ervan overtuigd 
dat digitaledienstverleners niet de 
opdracht mogen krijgen om de nationale 
beperkingen op de vrijheid van 
meningsuiting van een bepaalde lidstaat 
toe te passen op een andere lidstaat waar 
die beperkingen niet bestaan;

Or. en

Amendement 93
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quindecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quindecies. vraagt 
digitaledienstverleners de nodige 
maatregelen te treffen om door social bots 
geüploade inhoud te identificeren en te 
labelen;

Or. en

Amendement 94
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 sexdecies. vraagt dat 
digitaledienstverleners hun gebruikers 
zoveel mogelijk de mogelijkheid bieden 
om te kiezen welke inhoud ze willen 
weergeven en in welke volgorde;

Or. en

Amendement 95
Moritz Körner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septdecies. vraagt, op grond van de 
bovenstaande beginselen, dat de wet 
inzake digitale diensten de 
aansprakelijkheidsmaatregelen 
harmoniseert en vervangt die zijn 
neergelegd in de richtlijn inzake 
auteursrechten en verwante rechten in de 
digitale eengemaakte markt, de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten en de 
verordening ter voorkoming van de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud.

Or. en


