
AM\1233797NL.docx PE693.830v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2020/0361(COD)

10.6.2021

AMENDEMENTEN
126 - 910
Ontwerpadvies
Patrick Breyer
(PE692.898v01-00)

Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot 
wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

Voorstel voor een verordening
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))



PE693.830v01-00 2/458 AM\1233797NL.docx

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\1233797NL.docx 3/458 PE693.830v01-00

NL

Amendement 126
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 127
Sylvie Guillaume
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De lidstaten verbinden zich er 
bovendien toe om aan de hand van 
multilaterale overeenkomsten, naar het 
voorbeeld van het internationaal 
partnerschap voor informatie en 
democratie dat door 21 lidstaten van de 
EU werd ondertekend, de regulering van 
de openbare ruimte van informatie en 
communicatie te bevorderen door de 
invoering van democratische waarborgen 
voor de digitale ruimte, die stoelen op de 
verantwoordelijkheid van platforms en 
garanties voor de betrouwbaarheid van de 
informatie. Deze multilaterale 
verbintenissen bieden convergerende 
oplossingen voor de aangelegenheden die 
in deze verordening worden behandeld.

Or. fr

Amendement 128
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Complexe regelgevingseisen op 
zowel het niveau van de Unie als dat van 
de lidstaten hebben bijgedragen aan hoge 
administratieve kosten en 
rechtsonzekerheid voor aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die op de interne 
markt actief zijn, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, waardoor 
het risico van discriminerende praktijken 
in de lidstaten wordt vergroot.

Or. en
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Amendement 129
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Eva Kaili, Josianne 
Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals het 
recht op non-discriminatie. Voor kinderen 
zijn specifieke rechten verankerd in 
artikel 24 van het Handvest en in het 
Verdrag inzake de rechten van het kind 
(VRK). In algemene opmerking nr. 25 van 
het VRK inzake de rechten van het kind 
met betrekking tot de digitale omgeving 
wordt formeel uiteengezet hoe deze 
rechten op de digitale wereld van 
toepassing zijn.

Or. en

Amendement 130
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 

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

tussenhandelsdiensten is van fundamenteel 
belang voor een veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving en voor het 
waarborgen dat burgers van de Unie en 
andere personen hun in het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting, waaronder de vrijheid 
informatie en ideeën in een open en 
democratische samenleving te ontvangen 
en te verstrekken, de vrijheid van 
polemische of controversiële standpunten 
in het publieke debat, de vrijheid van 
media en toegang tot informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals het 
recht op non-discriminatie en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 131
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Verantwoordelijk en zorgvuldig 
gedrag van de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten zorgt ervoor dat 
burgers van de Unie en andere personen op 
passende wijze online hun in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(“Handvest”) gewaarborgde grondrechten 
kunnen uitoefenen, met name de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid van ondernemerschap, evenals het 
recht op non-discriminatie. Het is daarom 
onaanvaardbaar dat de algemene 
voorwaarden van dergelijke aanbieders 
als basis kunnen dienen voor het 
verwijderen of ontoegankelijk maken van 
inhoud die niet manifest illegaal is.

Or. it
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Amendement 132
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 133
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van persoonsgegevens, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, 
consumentenbescherming en de vrijheid 
van ondernemerschap.

Or. en

Amendement 134
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een dergelijke reële band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, indien dit niet het geval 
is, op grond van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het feit dat de activiteiten 
op een of meer lidstaten zijn gericht. Het 
richten van activiteiten op een of meer 
lidstaten kan worden bepaald op basis van 
alle relevante omstandigheden, waaronder 
factoren als het gebruik van een taal of een 
munteenheid die in een lidstaat algemeen 
gangbaar is, of de mogelijkheid om 
goederen of diensten te bestellen, of het 
gebruik van een nationaal topleveldomein. 
Het richten van activiteiten op een lidstaat 
zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale app store, uit het 
feit dat er plaatselijk wordt geadverteerd of 
wordt geadverteerd in de taal die in die 
lidstaat wordt gebruikt, of uit de wijze van 
beheer van relaties met klanten, zoals het 
verstrekken van klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Er 
moet ook worden uitgegaan van een reële 
band wanneer een dienstverlener zijn 
activiteiten richt op een of meer lidstaten 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1, punt c), 
van Verordening (EU) 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad.27 

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

Anderzijds kan de louter technische 
toegankelijkheid van een website, een e-
mailadres of andere contactgegevens 
vanuit de Unie niet alleen op die grond 
worden beschouwd als toereikend om een 
reële band met de Unie te vormen.

_________________
27 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L351 
van 20.12.2012, blz. 1).

Or. en

Amendement 135
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een dergelijke reële band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, indien dit niet het geval 
is, op grond van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het feit dat de 
activiteiten op een of meer lidstaten zijn 
gericht. Het richten van activiteiten op een 
of meer lidstaten kan worden bepaald op 
basis van alle relevante omstandigheden, 
waaronder factoren als het gebruik van een 
taal of een munteenheid die in een lidstaat 
algemeen gangbaar is, of de mogelijkheid 
om goederen of diensten te bestellen, of het 
gebruik van een nationaal topleveldomein. 
Het richten van activiteiten op een lidstaat 
zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale app store, uit het 
feit dat er plaatselijk wordt geadverteerd of 

(8) Een dergelijke reële band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, indien dit niet het geval 
is, op grond van het feit dat de activiteiten 
op een of meer lidstaten zijn gericht. Het 
richten van activiteiten op een of meer 
lidstaten kan worden bepaald op basis van 
alle relevante omstandigheden, waaronder 
factoren als het gebruik van een taal of een 
munteenheid die in een lidstaat algemeen 
gangbaar is, of de mogelijkheid om 
goederen of diensten te bestellen, of het 
gebruik van een nationaal topleveldomein. 
Het richten van activiteiten op een lidstaat 
zou ook kunnen worden afgeleid uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale app store, uit het 
feit dat er plaatselijk wordt geadverteerd of 
wordt geadverteerd in de taal die in die 
lidstaat wordt gebruikt, of uit de wijze van 
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wordt geadverteerd in de taal die in die 
lidstaat wordt gebruikt, of uit de wijze van 
beheer van relaties met klanten, zoals het 
verstrekken van klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Er 
moet ook worden uitgegaan van een reële 
band wanneer een dienstverlener zijn 
activiteiten richt op een of meer lidstaten 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1, punt c), 
van Verordening (EU) 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad.27 
Anderzijds kan de louter technische 
toegankelijkheid van een website vanuit de 
Unie niet alleen op die grond worden 
beschouwd als een reële band met de Unie.

beheer van relaties met klanten, zoals het 
verstrekken van klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. Er 
moet ook worden uitgegaan van een reële 
band wanneer een dienstverlener zijn 
activiteiten richt op een of meer lidstaten 
zoals bepaald in artikel 17, lid 1, punt c), 
van Verordening (EU) 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad27. 
Anderzijds kan de louter technische 
toegankelijkheid van een website vanuit de 
Unie niet alleen op die grond worden 
beschouwd als een reële band met de Unie.

_________________ _________________
27 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L351 van 
20.12.2012, blz. 1).

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

Or. en

Amendement 136
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd 28, en Verordening (EU) .../... 

(9) Deze verordening moet een 
aanvulling zijn op, maar mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de regels die 
voortvloeien uit andere rechtshandelingen 
van de Unie betreffende de regeling van 
bepaalde aspecten van het verrichten van 
tussenhandelsdiensten, met name Richtlijn 
2000/31/EG, met uitzondering van de 
wijzigingen die worden ingevoerd bij deze 
verordening, Richtlijn 2010/13/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, zoals 
gewijzigd28, en Verordening (EU) 
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van het Europees Parlement en de Raad 29 
– voorgestelde verordening inzake 
terroristische online-inhoud. Deze 
verordening laat derhalve die andere 
rechtshandelingen, die moeten worden 
beschouwd als lex specialis ten opzichte 
van het algemeen geldende kader dat in 
deze verordening is vastgesteld, onverlet. 
De regels van deze verordening zijn echter 
wel van toepassing op kwesties die niet of 
niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 
stellen.

2021/784 van het Europees Parlement en 
de Raad29. Deze verordening laat derhalve 
die andere rechtshandelingen, die moeten 
worden beschouwd als lex specialis ten 
opzichte van het algemeen geldende kader 
dat in deze verordening is vastgesteld, 
onverlet. De regels van deze verordening 
zijn echter wel van toepassing op kwesties 
die niet of niet volledig in die andere 
rechtshandelingen worden behandeld, 
alsook op kwesties waarvoor die andere 
rechtshandelingen de lidstaten de 
mogelijkheid laten om bepaalde 
maatregelen op nationaal niveau vast te 
stellen.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 137
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van deze verordening worden gedefinieerd. 
Dit begrip moet worden opgevat als een 
verwijzing naar informatie, ongeacht de 
vorm ervan, die volgens het toepasselijke 
recht illegaal is op zich, zoals illegale 
haatzaaiende uitlatingen of terroristische 
inhoud en onwettige discriminerende 
inhoud, of die betrekking heeft op 
activiteiten die illegaal zijn, zoals het delen 
van beelden van seksueel misbruik van 
kinderen, het onrechtmatig, zonder 
toestemming delen van privébeelden, 
onlinestalking, de verkoop van niet-
conforme of namaakproducten, het 
onbevoegde gebruik van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal of activiteiten die een 
inbreuk vormen op de wetgeving inzake 
consumentenbescherming, waarbij de 
onwettigheid van de informatie of de 
activiteit voortvloeit uit het Unierecht of 
uit het nationale recht dat in 
overeenstemming is met het Unierecht en 
het Handvest.

Or. en

Amendement 138
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

discriminerende inhoud, of die niet in 
overeenstemming is met het Unierecht, 
aangezien zij betrekking heeft op 
activiteiten die illegaal zijn, zoals het delen 
van beelden van seksueel misbruik van 
kinderen, het onrechtmatig, zonder 
toestemming delen van privébeelden, 
onlinestalking, de verkoop van niet-
conforme gevaarlijke of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Or. en

Amendement 139
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 

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

de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, onlinestalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Or. en

Amendement 140
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 

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

is op zich, zoals illegale haatzaaiende 
uitlatingen of terroristische inhoud en 
onwettige discriminerende inhoud, of die 
betrekking heeft op activiteiten die illegaal 
zijn, zoals het delen van beelden van 
seksueel misbruik van kinderen, het 
onrechtmatig, zonder toestemming delen 
van privébeelden, onlinestalking, de 
verkoop van niet-conforme of 
namaakproducten, het onbevoegde gebruik 
van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
of activiteiten die een inbreuk vormen op 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht, en 
wat de precieze aard of het onderwerp van 
het recht in kwestie is.

Or. en

Amendement 141
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 

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

zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Or. it

Amendement 142
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 

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

van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
of activiteiten die een inbreuk vormen op 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Or. en

Amendement 143
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband 
vloeit de onwettigheid van de informatie of 
de activiteit voort uit een schending van 
een nationaal straf-, bestuurs- of 
civielrechtelijk kader.

Or. en

Amendement 144
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien de bijzondere kenmerken 
van de betrokken diensten en de 
overeenkomstige noodzaak om de 
verleners van deze diensten aan bepaalde 
specifieke verplichtingen te onderwerpen, 
moet binnen de bredere categorie van 
aanbieders van hostingdiensten zoals 
gedefinieerd in deze verordening, de 
subcategorie van onlineplatforms worden 
onderscheiden. Onlineplatforms, zoals 
sociale netwerken of onlinemarktplaatsen, 
moeten worden gedefinieerd als aanbieders 
van hostingdiensten die niet alleen 
informatie opslaan die door de afnemers 
van de dienst op hun verzoek wordt 
verstrekt, maar die deze informatie ook 
verspreiden onder het publiek, eveneens op 
verzoek de afnemers van de dienst. Om te 
voorkomen dat al te ruime verplichtingen 
worden opgelegd, mogen aanbieders van 
hostingdiensten echter niet worden 
beschouwd als onlineplatforms wanneer de 
verspreiding onder het publiek slechts een 
klein en louter bijkomstig kenmerk van een 
andere dienst is en kan dat kenmerk om 
objectieve technische redenen niet worden 
gebruikt zonder die andere hoofddienst, en 
de opname van dat kenmerk geen middel 

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

technische redenen niet worden gebruikt 
zonder die andere hoofddienst, en de 
opname van dat kenmerk geen middel 
vormt om de toepasselijkheid van de voor 
onlineplatforms geldende regels van deze 
verordening te omzeilen. Het deel van een 
onlinekrant dat bestemd is voor reacties 
zou bijvoorbeeld een dergelijk kenmerk 
kunnen zijn, waarbij het duidelijk is dat het 
een aanvulling is op de hoofddienst die 
bestaat uit de publicatie van nieuws onder 
de redactionele verantwoordelijkheid van 
de uitgever.

Or. en

Amendement 145
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Enkel de mogelijkheid om 
groepen gebruikers van een bepaalde dienst 
te creëren, mag op zich niet worden gezien 
als een teken dat de informatie die op die 
manier wordt verspreid, niet onder het 
publiek wordt verspreid. De verspreiding 
van informatie binnen gesloten groepen die 
bestaan uit een eindig aantal vooraf 
bepaalde personen, moet echter uit dit 
concept worden uitgesloten. 
Interpersoonlijke communicatiediensten, 

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

zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2018/1972 van het Europees Parlement en 
de Raad39, zoals e-mails of particuliere 
berichtendiensten, vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
Informatie mag alleen worden beschouwd 
als verspreid onder het publiek in de zin 
van deze verordening wanneer dit gebeurt 
op een rechtstreeks verzoek van de 
afnemer van de dienst die de informatie 
heeft verstrekt. Het begrip “verspreiding 
onder het publiek” mag niet van 
toepassing zijn op clouddiensten, met 
inbegrip van business-to-business 
clouddiensten, waarvoor de dienstverlener 
geen contractuele rechten heeft met 
betrekking tot de vraag welke inhoud 
wordt opgeslagen, hoe deze wordt 
verwerkt of hoe deze door zijn klanten of 
door de eindgebruikers van die klanten 
voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld, en waarbij de dienstverlener niet 
over de technische mogelijkheid beschikt 
om door zijn klanten of eindgebruikers 
van zijn diensten opgeslagen specifieke 
inhoud te verwijderen. Wanneer een 
dienstverlener meerdere diensten 
aanbiedt, moet deze verordening alleen 
van toepassing zijn op de diensten die 
onder haar werkingssfeer vallen.

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

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

Or. en

Amendement 146
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Wanneer derhalve voor de 
toegang tot informatie registratie of 
toelating tot een groep gebruikers vereist 
is, mag die informatie dan ook alleen 
worden geacht voor het publiek 
beschikbaar te zijn wanneer gebruikers 
die toegang tot de informatie wensen, 
automatisch worden geregistreerd of 
toegelaten zonder menselijke tussenkomst 
om de gebruikers te bepalen of te 
selecteren aan wie toegang wordt 
verleend. Enkel de mogelijkheid om 
groepen gebruikers van een bepaalde 
dienst, waaronder een berichtendienst, te 
creëren, mag op zich niet worden gezien 
als een teken dat de informatie die op die 
manier wordt verspreid, niet onder het 
publiek wordt verspreid. De verspreiding 
van informatie binnen gesloten groepen die 
bestaan uit een eindig aantal vooraf 
bepaalde personen, moet echter uit dit 
concept worden uitgesloten. 
Interpersoonlijke communicatiediensten, 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2018/1972 van het Europees Parlement en 
de Raad39, zoals e-mails of particuliere 
berichtendiensten, vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
Informatie mag alleen worden beschouwd 
als verspreid onder het publiek in de zin 
van deze verordening wanneer dit gebeurt 
op een rechtstreeks verzoek van de 
afnemer van de dienst die de informatie 
heeft verstrekt.
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_________________ _________________
39 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische 
communicatie (herschikking), (PB L 321 
van 17.12.2018, blz. 36).

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

Or. en

Amendement 147
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Wanneer derhalve voor de 
toegang tot informatie registratie of 
toelating tot een groep gebruikers vereist 
is, mag die informatie dan ook alleen 
worden geacht onder het publiek te zijn 
verspreid wanneer gebruikers die toegang 
tot de informatie wensen, automatisch 
worden geregistreerd of toegelaten zonder 
menselijke beslissing over wie toegang 
krijgt. Informatie mag alleen worden 
beschouwd als verspreid onder het publiek 
in de zin van deze verordening wanneer dit 
gebeurt op een rechtstreeks verzoek van de 
afnemer van de dienst die de informatie 
heeft verstrekt.
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deze verordening. Informatie mag alleen 
worden beschouwd als verspreid onder het 
publiek in de zin van deze verordening 
wanneer dit gebeurt op een rechtstreeks 
verzoek van de afnemer van de dienst die 
de informatie heeft verstrekt.

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

Or. en

Amendement 148
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Enkel de mogelijkheid om 
groepen gebruikers van een bepaalde 
dienst te creëren, mag op zich niet worden 
gezien als een teken dat de informatie die 
op die manier wordt verspreid, niet onder 
het publiek wordt verspreid. De 
verspreiding van informatie binnen 
gesloten groepen die bestaan uit een 
eindig aantal vooraf bepaalde personen, 
moet echter uit dit concept worden 

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Die informatie mag dan ook 
alleen worden geacht onder het publiek te 
worden verspreid wanneer gebruikers die 
toegang tot de informatie wensen, 
automatisch worden geregistreerd of 
toegelaten zonder menselijke beslissing of 
selectie van wie toegang krijgt. 
Interpersoonlijke communicatiediensten, 
zoals gedefinieerd in 
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees 
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uitgesloten. Interpersoonlijke 
communicatiediensten, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad39, zoals e-
mails of particuliere berichtendiensten, 
vallen buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening. Informatie mag alleen 
worden beschouwd als verspreid onder het 
publiek in de zin van deze verordening 
wanneer dit gebeurt op een rechtstreeks 
verzoek van de afnemer van de dienst die 
de informatie heeft verstrekt.

Parlement en de Raad, zoals e-mails of 
particuliere berichtendiensten, moeten 
buiten het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen. Informatie mag alleen 
worden beschouwd als verspreid onder het 
publiek in de zin van deze verordening 
wanneer dit gebeurt op een rechtstreeks 
verzoek van de afnemer van de dienst die 
de informatie heeft verstrekt.

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

Or. en

Amendement 149
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 
doen, ongeacht of deze personen de 
informatie in kwestie daadwerkelijk 
raadplegen. Enkel de mogelijkheid om 
groepen gebruikers van een bepaalde dienst 
te creëren, mag op zich niet worden gezien 
als een teken dat de informatie die op die 

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

informatie die op die manier wordt 
verspreid, niet onder het publiek wordt 
verspreid. De verspreiding van informatie 
binnen gesloten groepen die bestaan uit een 
eindig aantal vooraf bepaalde personen, 
moet echter uit dit concept worden 
uitgesloten. Interpersoonlijke 
communicatiediensten, zoals gedefinieerd 
in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het 
Europees Parlement en de Raad39, zoals e-
mails of particuliere berichtendiensten, 
vallen buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening. Informatie mag alleen 
worden beschouwd als verspreid onder het 
publiek in de zin van deze verordening 
wanneer dit gebeurt op een rechtstreeks 
verzoek van de afnemer van de dienst die 
de informatie heeft verstrekt.

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

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

Or. en

Amendement 150
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het begrip “verspreiding onder het 
publiek”, zoals gebruikt in deze 
verordening, moet inhouden dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan een 
potentieel onbeperkt aantal personen, dat 
wil zeggen dat de informatie gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers in het algemeen zonder dat de 
afnemer van de dienst die de informatie 
verstrekt, daar verder iets voor hoeft te 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 151
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Op basis van de 
onlineactiviteiten van personen kan een 
diepgaand inzicht worden verkregen in 
hun persoonlijkheid alsook hun gedrag in 
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het verleden en in de toekomst, waardoor 
het mogelijk is om hen zo te manipuleren. 
De hoge gevoeligheid van dergelijke 
informatie en de kans op misbruik ervan 
vereisen bijzondere aandacht. In 
overeenstemming met het beginsel van 
minimale gegevensverwerking en ter 
voorkoming van ongeoorloofde 
openbaarmaking, identiteitsdiefstal en 
andere vormen van misbruik van 
persoonsgegevens, moeten afnemers het 
recht hebben om diensten van de 
informatiemaatschappij indien technisch 
mogelijk anoniem te gebruiken en af te 
rekenen. Anonieme betaling kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door contant te 
betalen of gebruik te maken van contant 
betaalde vouchers of voorafbetaalde 
betaalinstrumenten. De algemene en 
willekeurige verzameling van 
persoonsgegevens omtrent elk gebruik 
van een digitale dienst vormt op 
evenredige wijze een inmenging in het 
recht op privacy. Gebruikers moeten 
daarom het recht hebben niet overal te 
worden gevolgd wanneer zij 
gebruikmaken van diensten van de 
informatiemaatschappij. Hiertoe moet de 
verwerking van persoonsgegevens 
betreffende het gebruik van diensten 
beperkt worden tot wat strikt noodzakelijk 
is om de dienst te leveren en de gebruikers 
te factureren. De verwerking van 
persoonsgegevens voor de weergave van 
reclame is niet strikt noodzakelijk. 
Overeenkomstig de jurisprudentie inzake 
communicatie hoeven verstrekkers van 
metagegevens niet te worden verplicht om 
willekeurig de persoonsgegevens te 
bewaren van alle afnemers die 
gebruikmaken van de dienst. Het 
toepassen van doeltreffende eind-tot-
eindencryptie op gegevens is essentieel 
voor het vertrouwen in en de veiligheid op 
internet en voorkomt effectief 
ongeoorloofde toegang door derden. Het 
feit dat encryptietechnologie door 
sommigen voor illegale doeleinden wordt 
misbruikt, vormt geen reden voor algeheel 
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afnemende doeltreffende eind-tot-
eindencryptie.

Or. en

Motivering

Overweging ter toelichting van artikel 2 bis over digitale privacy zoals voorgesteld in het 
ontwerpadvies.

Amendement 152
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen actieve en passieve hosting is door het HvJ-EU bekrachtigd en 
ontwikkeld. Met behulp van de voorgestelde wijziging wordt de formulering in 
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overeenstemming gebracht met L’Oréal SA en anderen tegen eBay International AG en 
anderen, zaak C-324/09, EU:C:2011:474 ter verwijzing naar optimalisering en promotie van 
inhoud.

Amendement 153
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 154
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een aanbieder van 
tussenhandelsdiensten die opzettelijk met 

(20) Een aanbieder van 
tussenhandelsdiensten die voornamelijk 
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een afnemer van de diensten samenwerkt 
om illegale activiteiten te ontplooien, 
verricht zijn dienst niet neutraal en mag 
daarom niet in aanmerking komen voor de 
in deze verordening vastgestelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid.

beoogt deel te nemen aan of hulp te 
verlenen bij illegale activiteiten, mag niet 
in aanmerking komen voor de in deze 
verordening vastgestelde vrijstellingen van 
aansprakelijkheid.

Or. en

Motivering

Het begrip “opzettelijke samenwerking” is zeer lastig om in de rechtbank daadwerkelijk te 
bewijzen en moet daarom worden gewijzigd in iets wat meer op feiten is gebaseerd en 
objectiever is.

Amendement 155
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een aanbieder van 
tussenhandelsdiensten die opzettelijk met 
een afnemer van de diensten samenwerkt 
om illegale activiteiten te ontplooien, 
verricht zijn dienst niet neutraal en mag 
daarom niet in aanmerking komen voor de 
in deze verordening vastgestelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid.

(20) Een aanbieder van 
tussenhandelsdiensten die opzettelijk met 
een afnemer van de diensten samenwerkt 
om illegale activiteiten te ontplooien of 
voornamelijk beoogt deel te nemen aan of 
hulp te verlenen bij dergelijke activiteiten, 
mag daarom niet in aanmerking komen 
voor de in deze verordening vastgestelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 156
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om in aanmerking te komen voor 
de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 

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

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

Or. en

Amendement 157
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om in aanmerking te komen voor 
de vrijstelling van aansprakelijkheid voor 
hostingdiensten moet de aanbieder, 
wanneer hij daadwerkelijk kennis of besef 
heeft van illegale inhoud, snel handelen om 
die inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken. Het verwijderen 
of ontoegankelijk maken moet gebeuren 
met inachtneming van het beginsel van de 
vrijheid van meningsuiting. De aanbieder 

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

kan deze daadwerkelijke kennis of het 
daadwerkelijke besef verkrijgen door met 
name op eigen initiatief onderzoek te doen 
of door meldingen die hem door personen 
worden voorgelegd, voor zover deze 
meldingen voldoende nauwkeurig en naar 
behoren gemotiveerd zijn om een 
zorgvuldige marktdeelnemer in staat te 
stellen de vermeende illegale inhoud 
redelijkerwijs te identificeren, te 
beoordelen en, waar nodig, hiertegen op te 
treden terwijl potentiële gevolgen voor de 
vrijheid van meningsuiting zorgvuldig 
worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 158
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 159
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De in deze verordening 
vastgestelde 
aansprakelijkheidsvrijstellingen mogen 
geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om 
verschillende soorten verbodsmaatregelen 
te treffen tegen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, ook al voldoen zij 
aan de voorwaarden die in het kader van 
die vrijstellingen zijn vastgesteld. Die 
verbodsmaatregelen zouden in het 
bijzonder in rechterlijke of administratieve 
uitspraken kunnen bestaan, waarin de 
beëindiging of voorkoming van een 
inbreuk wordt gelast, met inbegrip van de 
verwijdering of het ontoegankelijk maken 
van de illegale inhoud die wordt 
gespecificeerd in dergelijke uitspraken, die 
worden uitgevaardigd overeenkomstig het 
Unierecht.

(24) De in deze verordening 
vastgestelde 
aansprakelijkheidsvrijstellingen mogen 
geen afbreuk doen aan de mogelijkheid om 
verschillende soorten verbodsmaatregelen 
te treffen tegen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, ook al voldoen zij 
aan de voorwaarden die in het kader van 
die vrijstellingen zijn vastgesteld. Die 
verbodsmaatregelen zouden in het 
bijzonder in rechterlijke of administratieve 
uitspraken kunnen bestaan, waarin de 
beëindiging of voorkoming van een 
inbreuk wordt gelast, met inbegrip van de 
verwijdering of het ontoegankelijk maken 
van de illegale inhoud die wordt 
gespecificeerd in dergelijke uitspraken, die 
worden uitgevaardigd overeenkomstig het 
Unierecht. Dergelijke bevelen moeten, met 
name wanneer zij de dienstverlener 
verplichten te voorkomen dat illegale 
inhoud opnieuw verschijnt, worden 
uitgevaardigd met inachtneming van het 
Unierecht, in het bijzonder met het verbod 
op algemene toezichtverplichtingen, zoals 
uitgelegd door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 160
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet 
te ontmoedigen, moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat 
aanbieders dergelijke activiteiten 
ondernemen, er niet toe leidt dat de in 
deze verordening opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die 
in deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden 
tot het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan 
beroepen op een vrijstelling van 
aansprakelijkheid, met name wat betreft 
de vraag of de aanbieder zijn dienst 
neutraal verricht en dus binnen het 
toepassingsgebied van de desbetreffende 
bepaling kan vallen, zonder dat deze regel 
echter impliceert dat de aanbieder zich 
daar noodzakelijkerwijs op kan beroepen.

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Vladimír Bilčík, Lena Düpont
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen, identificeren, verwijderen en 
melden van illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, 
inclusief het gebruik van 
geautomatiseerde hulpmiddelen om 
manifest illegale inhoud op te sporen, niet 
te ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unie- of het interne recht, met inbegrip 
van de eisen die in deze verordening zijn 
vastgesteld met betrekking tot de 
uitvoering van hun algemene voorwaarden, 
niet mag leiden tot het niet beschikbaar zijn 
van deze aansprakelijkheidsvrijstellingen. 
Daarom mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

Or. en
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Amendement 162
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen voor het op 
vrijwillige basis opsporen en identificeren 
van en optreden tegen illegale inhoud, 
niet in aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.
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Or. en

Amendement 163
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen illegale inhoud, die de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten op 
vrijwillige basis kunnen ontplooien, niet te 
ontmoedigen, moet worden verduidelijkt 
dat het loutere feit dat aanbieders 
dergelijke activiteiten ondernemen, er niet 
toe leidt dat de in deze verordening 
opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat het loutere feit dat deze 
aanbieders te goeder trouw maatregelen 
nemen om te voldoen aan de eisen van het 
Unierecht, met inbegrip van de eisen die in 
deze verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

(25) Om rechtszekerheid te creëren en 
de activiteiten die gericht zijn op het 
opsporen en identificeren van en het 
optreden tegen manifest illegale inhoud die 
verband houdt met ernstige misdrijven, 
die de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten op vrijwillige basis 
kunnen ontplooien, niet te ontmoedigen, 
moet worden verduidelijkt dat het loutere 
feit dat aanbieders dergelijke activiteiten 
ondernemen, er niet toe leidt dat de in deze 
verordening opgenomen 
aansprakelijkheidsvrijstellingen niet 
beschikbaar zijn, mits deze activiteiten te 
goeder trouw, zorgvuldig en nooit op 
discretionaire basis worden uitgevoerd. 
Daarnaast moet worden verduidelijkt dat 
het loutere feit dat deze aanbieders te 
goeder trouw maatregelen nemen om te 
voldoen aan de eisen van het Unierecht, 
met inbegrip van de eisen die in deze 
verordening zijn vastgesteld met 
betrekking tot de uitvoering van hun 
algemene voorwaarden, niet mag leiden tot 
het niet beschikbaar zijn van deze 
aansprakelijkheidsvrijstellingen. Daarom 
mogen dergelijke activiteiten en 
maatregelen die een bepaalde aanbieder 
eventueel heeft genomen, niet in 
aanmerking worden genomen om te 
bepalen of de aanbieder zich kan beroepen 
op een vrijstelling van aansprakelijkheid, 
met name wat betreft de vraag of de 
aanbieder zijn dienst neutraal verricht en 
dus binnen het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepaling kan vallen, zonder 
dat deze regel echter impliceert dat de 
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aanbieder zich daar noodzakelijkerwijs op 
kan beroepen.

Or. it

Amendement 164
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Hoewel de regels in hoofdstuk II 
van deze verordening gericht zijn op de 
vrijstelling van aansprakelijkheid van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten, is 
het belangrijk eraan te herinneren dat, 
ondanks de over het algemeen belangrijke 
rol die deze aanbieders spelen, het 
probleem van illegale online-inhoud en -
activiteiten niet mag worden aangepakt 
door zich uitsluitend te richten op hun 
aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheden. Waar mogelijk 
moeten derden die te maken hebben met 
illegale inhoud die online wordt 
doorgegeven of opgeslagen, trachten 
conflicten met betrekking tot dergelijke 
inhoud op te lossen zonder de betrokken 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
daarbij te betrekken. Wanneer de 
toepasselijke regels van het Unierecht en 
het nationale recht tot vaststelling van die 
aansprakelijkheid dit voorschrijven, 
moeten afnemers van de dienst 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
illegale inhoud die zij verstrekken en 
kunnen verspreiden via 
tussenhandelsdiensten. In voorkomend 
geval moeten ook andere actoren, zoals 
groepsmoderatoren in gesloten 
onlineomgevingen, met name in het geval 
van grote groepen, bijdragen tot het 
voorkomen van de verspreiding van 
illegale online-inhoud, overeenkomstig 
het toepasselijke recht. Voorts moeten, 

(26) Hoewel de regels in hoofdstuk II 
van deze verordening gericht zijn op de 
vrijstelling van aansprakelijkheid van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten, is 
het belangrijk eraan te herinneren dat, 
ondanks de over het algemeen belangrijke 
rol die deze aanbieders spelen, het 
probleem van illegale online-inhoud en -
activiteiten niet mag worden aangepakt 
door zich uitsluitend te richten op hun 
aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheden. Waar mogelijk 
moeten derden die te maken hebben met 
illegale inhoud die online wordt 
doorgegeven of opgeslagen, trachten 
conflicten met betrekking tot dergelijke 
inhoud op te lossen zonder de betrokken 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
daarbij te betrekken. Wanneer de 
toepasselijke regels van het Unierecht en 
het nationale recht tot vaststelling van die 
aansprakelijkheid dit voorschrijven, 
moeten afnemers van de dienst 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
illegale inhoud die zij verstrekken en 
kunnen verspreiden via 
tussenhandelsdiensten. Voorts moeten, 
wanneer het nodig is om aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met inbegrip van aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, bij de zaak te 
betrekken, eventuele verzoeken of bevelen 
voor een dergelijke betrokkenheid in de 
regel worden gericht aan de actor die over 
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wanneer het nodig is om aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met inbegrip van aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, bij de zaak te 
betrekken, eventuele verzoeken of bevelen 
voor een dergelijke betrokkenheid in de 
regel worden gericht aan de actor die over 
de technische en operationele capaciteit 
beschikt om op te treden tegen specifieke 
illegale inhoud, teneinde mogelijke 
negatieve effecten voor de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van informatie die 
geen illegale inhoud vormt, te voorkomen 
en tot een minimum te beperken.

de technische en operationele capaciteit 
beschikt om op te treden tegen specifieke 
illegale inhoud, teneinde mogelijke 
negatieve effecten voor de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van informatie die 
geen illegale inhoud vormt, te voorkomen 
en tot een minimum te beperken.

Or. it

Amendement 165
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 166
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

in verband met illegale inhoud. 
Mechanismen voor “melding en actie” 
moeten echter worden aangevuld met 
vereisten voor aanbieders om specifieke 
maatregelen te treffen die evenredig zijn 
met hun reikwijdte, alsook met hun 
technische en operationele capaciteiten, 
teneinde daadwerkelijk iets te doen aan 
illegale inhoud in de diensten die zij 
aanbieden.

Or. en

Amendement 167
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, mogen niet worden 
onderworpen aan een toezichtverplichting 
met betrekking tot verplichtingen van 
algemene aard. Dit heeft geen betrekking 
op toezichtverplichtingen in een specifiek 
geval en doet met name geen afbreuk aan 
maatregelen van nationale autoriteiten in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, overeenkomstig de in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden. 
Niets in deze verordening mag worden 
uitgelegd als een oplegging van een 
algemene toezichtverplichting of een 
verplichting om actief naar feiten te 
zoeken, of als een algemene verplichting 
voor aanbieders om proactieve maatregelen 
te nemen in verband met illegale inhoud. 
De lidstaten moeten echter de 
mogelijkheid hebben hun dienstverleners, 
die informatie hosten die door gebruikers 
van hun dienst worden verstrekt, te 
verplichten aan gepaste zorgplicht te 
voldoen.

Or. en
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Amendement 168
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 169
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Afhankelijk van het rechtsstelsel 
van elke lidstaat en het betrokken 
rechtsgebied kunnen de nationale 
rechterlijke of administratieve instanties de 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
gelasten op te treden tegen bepaalde 

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

verwijdering van specifieke inhoud, met 
uitzondering van gevallen van manifest 
illegale inhoud die verband houdt met 
ernstige misdrijven, waarin onmiddellijk 
optreden van aanbieders van 
tussenhandelsdiensten vereist kan zijn. De 
nationale wetgevingen op basis waarvan 
dergelijke bevelen worden uitgevaardigd, 
verschillen aanzienlijk en de bevelen 
worden steeds vaker in 
grensoverschrijdende situaties aangepakt. 
Om ervoor te zorgen dat deze bevelen op 
doeltreffende en efficiënte wijze kunnen 
worden uitgevoerd, zodat de betrokken 
overheidsinstanties hun taken kunnen 
uitvoeren en de aanbieders geen 
onevenredige lasten worden opgelegd, 
zonder dat de rechten en gerechtvaardigde 
belangen van derden onrechtmatig worden 
aangetast, moeten bepaalde voorwaarden 
worden gesteld waaraan deze bevelen 
moeten voldoen, evenals bepaalde 
aanvullende eisen met betrekking tot de 
opvolging van deze bevelen.

Or. it

Amendement 170
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 171
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden gesteld waaraan deze bevelen 
moeten voldoen, evenals bepaalde 
aanvullende eisen om de effectieve 
opvolging van deze bevelen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 172
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken moeten door aangewezen 
nationale bevoegde autoriteiten worden 
uitgevaardigd met inachtneming van het 
Unierecht, met name Verordening (EU) 
2016/679 en het in deze verordening 
vastgestelde verbod op algemene 
verplichtingen om toezicht te houden op 
informatie of om actief te zoeken naar 
feiten of omstandigheden die op illegale 
activiteiten duiden. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten 
hun taken op objectieve, onafhankelijke 
en niet-discriminerende wijze uitvoeren 
en geen instructies van andere instanties 
vragen of aanvaarden met betrekking tot 
de uitoefening van de hun uit hoofde van 
deze verordening opgedragen taken. De in 
deze verordening vastgestelde 
voorwaarden en eisen die van toepassing 
zijn op bevelen om tegen illegale inhoud 
op te treden, doen geen afbreuk aan andere 
handelingen van de Unie die voorzien in 
soortgelijke systemen om op te treden 
tegen specifieke soorten illegale inhoud, 
zoals Verordening (EU) 2021/784 
betreffende de onlineverspreiding van 
terroristische inhoud], of Verordening (EU) 
nr. 2017/2394 die specifieke bevoegdheden 
verleent om de verstrekking van informatie 
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specifieke sectoren voorzien. Deze 
voorwaarden en eisen mogen geen afbreuk 
doen aan de regels inzake bewaring en 
opslag krachtens het toepasselijke 
nationale recht, in overeenstemming met 
het Unierecht en de verzoeken om 
vertrouwelijkheid van 
rechtshandhavingsinstanties in verband met 
de niet-openbaarmaking van informatie.

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

Or. en

Amendement 173
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Overeenkomstig het arrest 
van het Hof van Justitie van 3 oktober 
2019 in zaak C-18/18 en wanneer 
technologisch haalbaar, kan van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten, op 
grond van voldoende onderbouwde 
bevelen van aangewezen bevoegde 
autoriteiten en volledig rekening houdend 
met de specifieke context van de inhoud, 
worden verlangd dat zij periodieke 
opzoekingen doen naar afzonderlijke 
inhoud die een rechtbank al onwettig 
heeft verklaard, mits het toezicht op en de 
opzoeking van de betreffende informatie 
door een dergelijk bevel beperkt zijn tot 
informatie voor het overbrengen van een 
boodschap waarvan de inhoud in wezen 
ongewijzigd blijft vergeleken met de 
inhoud die aanleiding gaf tot de 
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vaststelling van onwettigheid en met de in 
het bevel vermelde elementen die identiek 
of equivalent zijn in die mate dat de 
aanbieder van hostingdiensten geen 
onafhankelijke beoordeling van die 
inhoud zou hoeven te verrichten.

Or. en

Amendement 174
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 175
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De territoriale reikwijdte van 
dergelijke bevelen om op te treden tegen 
illegale inhoud moet duidelijk worden 
vastgesteld op basis van het toepasselijke 
Unierecht of het toepasselijke nationale 
recht dat de uitvaardiging van het bevel 
mogelijk maakt, en mag niet verder gaan 
dan wat strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen ervan te verwezenlijken. In 
dat verband moet de nationale rechterlijke 
of administratieve instantie die het bevel 
uitvaardigt, in overeenstemming met de 
rechtsgrond die de uitvaardiging van het 
bevel mogelijk maakt, een evenwicht 
vinden tussen het doel dat met het bevel 
wordt nagestreefd en de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van alle derden 
die door het bevel kunnen worden 
getroffen, met name hun grondrechten uit 

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

hoofde van het Handvest. Wanneer het 
bevel dat naar de specifieke informatie 
verwijst, gevolgen kan hebben buiten het 
grondgebied van de lidstaat van de 
betrokken instantie, moet de instantie 
bovendien beoordelen of de betreffende 
informatie in andere betrokken lidstaten 
mogelijk illegale inhoud vormt en moet zij 
in voorkomend geval rekening houden met 
de desbetreffende regels van het Unie- of 
het interne recht of het internationale recht 
en met de belangen van internationale 
courtoisie.

Or. en

Amendement 176
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 177
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 178
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, en met 
name om de werking van de interne markt 
te verbeteren en te zorgen voor een veilige 
en transparante onlineomgeving, moet een 
duidelijke en evenwichtige reeks 
geharmoniseerde 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden vastgesteld. Deze verplichtingen 
moeten met name gericht zijn op het 
waarborgen van verschillende algemene 
beleidsdoelstellingen, zoals de veiligheid 
en het vertrouwen van de afnemers van de 
dienst, met inbegrip van minderjarigen en 
kwetsbare gebruikers, het beschermen van 
de relevante grondrechten die in het 
Handvest zijn vastgelegd, het waarborgen 
van een zinvolle verantwoordingsplicht 
van die aanbieders en het mondig maken 
van afnemers en andere betrokken partijen, 
terwijl het noodzakelijke toezicht door de 
bevoegde autoriteiten wordt 
vergemakkelijkt.

(34) Om de doelstellingen van deze 
verordening te verwezenlijken, en met 
name om de werking van de interne markt 
te verbeteren en te zorgen voor een veilige 
en transparante onlineomgeving, moet een 
duidelijke en evenwichtige reeks 
geharmoniseerde 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden vastgesteld. Deze verplichtingen 
moeten met name illegale praktijken 
beogen en gericht zijn op het waarborgen 
van verschillende algemene 
beleidsdoelstellingen, zoals de veiligheid 
en het vertrouwen van de afnemers van de 
dienst, met inbegrip van minderjarigen en 
kwetsbare gebruikers, het beschermen van 
de relevante grondrechten die in het 
Handvest zijn vastgelegd, het waarborgen 
van een zinvolle verantwoordingsplicht 
van die aanbieders en het mondig maken 
van afnemers en andere betrokken partijen, 
terwijl het noodzakelijke toezicht door de 
bevoegde autoriteiten wordt 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 179
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om soepele en efficiënte 
communicatie over zaken die onder deze 
verordening vallen te vergemakkelijken, 
moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten worden verplicht 
een enig contactpunt op te richten en 
relevante informatie over hun contactpunt 
te publiceren, met inbegrip van de talen die 

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

in dergelijke communicatie moeten worden 
gebruikt. Het contactpunt kan ook worden 
gebruikt door betrouwbare flaggers op het 
gebied van de rechten van het kind en 
door beroepsorganisaties die een specifieke 
relatie hebben met de aanbieder van 
tussenhandelsdiensten. In tegenstelling tot 
de wettelijke vertegenwoordiger moet het 
contactpunt operationele doeleinden dienen 
en hoeft het niet noodzakelijkerwijs een 
fysieke locatie te hebben.

Or. en

Amendement 180
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die in een derde land 
zijn gevestigd en die diensten in de Unie 
aanbieden, moeten een wettelijke 
vertegenwoordiger met voldoende 
bevoegdheden in de Unie aanwijzen en 
informatie over hun wettelijke 
vertegenwoordigers verstrekken, zodat 
effectief toezicht op en, indien nodig, 
handhaving van deze verordening met 
betrekking tot deze aanbieders mogelijk is. 
De wettelijke vertegenwoordiger zou ook 
als contactpunt moeten kunnen fungeren, 
mits aan de relevante eisen van deze 
verordening is voldaan.

(37) Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die in een derde land 
zijn gevestigd en die diensten in de Unie 
aanbieden, moeten een wettelijke 
vertegenwoordiger in de Unie aanwijzen 
die bevoegd is om namens hen op te 
treden, zodat naleving van, effectief 
toezicht op en, indien nodig, handhaving 
van deze verordening mogelijk is. Het 
moet voor aanbieders van 
tussenhandelsdiensten mogelijk zijn om 
voor de toepassing van deze verordening 
een wettelijke vertegenwoordiger aan te 
wijzen die al voor andere doeleinden werd 
aangewezen, mits die wettelijke 
vertegenwoordiger in staat is de in deze 
verordening voorziene taken uit te 
oefenen. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die deel uitmaken 
van een groep, moeten gezamenlijk één 
wettelijke vertegenwoordiger kunnen 
aanwijzen.

Or. en
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Amendement 181
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 182
Annalisa Tardino

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

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

(39) Om een passend niveau van 
transparantie en verantwoording te 
waarborgen, moeten aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, overeenkomstig de 
geharmoniseerde voorschriften van deze 
verordening, jaarlijks verslag uitbrengen 
over de inhoudsmoderatie die zij 
toepassen, met inbegrip van de 
maatregelen die zijn genomen als gevolg 
van de toepassing en handhaving van hun 
algemene voorwaarden. In deze verslagen 
moeten ook maatregelen op eigen 
initiatief die zijn genomen om te zorgen 
voor pluralisme op het platform, worden 
genoemd. Om onevenredige lasten te 
voorkomen, mogen deze 
transparantieverplichtingen echter niet 
gelden voor aanbieders die micro- of kleine 
ondernemingen zijn, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie40.

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

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

Or. en

Amendement 183
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen een bijzonder belangrijke rol bij de 
bestrijding van illegale online-inhoud, 
aangezien zij informatie die door en op 
verzoek van de afnemers van de dienst 
wordt verstrekt, opslaan en doorgaans 

(40) Aanbieders van hostingdiensten 
spelen krachtens het toepasselijke recht 
een wezenlijke rol bij de bestrijding van 
illegale inhoud, aangezien zij informatie 
die door en op verzoek van de afnemers 
van de dienst wordt verstrekt, opslaan en 



AM\1233797NL.docx 55/458 PE693.830v01-00

NL

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

doorgaans andere afnemers, soms op grote 
schaal, toegang tot die informatie verlenen. 
Het is belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 
procedures invoeren die de opsporing van 
illegale inhoud vergemakkelijken, met 
name na melding door een bevoegde 
nationale autoriteit.

Or. it

Amendement 184
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

belangrijk dat alle aanbieders van 
hostingdiensten, ongeacht hun omvang, 
gebruikersvriendelijke meldings- en 
actieprocedures invoeren die de melding 
van specifieke informatie die door de 
meldende partij als illegale inhoud wordt 
beoordeeld, aan de betrokken aanbieder 
van hostingdiensten vergemakkelijken 
(“melding”), op grond waarvan die 
aanbieder, op basis van zijn eigen 
beoordeling, kan beslissen of hij al dan 
niet instemt met de beoordeling en bereid 
is de inhoud te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken (“actie”). Mits 
aan de vereisten inzake meldingen is 
voldaan, moet het voor personen of 
entiteiten mogelijk zijn om meerdere 
vermeende illegale inhoud via een enkele 
kennisgeving te melden. De verplichting 
om meldings- en actieprocedures in te 
voeren moet bijvoorbeeld gelden voor 
diensten van opslag en delen van 
bestanden, webhostingdiensten, 
reclameservers en pastebins, voor zover zij 
kunnen worden aangemerkt als aanbieders 
van de onder deze verordening vallende 
hostingdiensten.

Or. en

Amendement 185
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer een aanbieder van een 
hostingdienst besluit de door een afnemer 
van de dienst verstrekte informatie te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken, 
bijvoorbeeld na ontvangst van een melding 
of op eigen initiatief, ook met behulp van 
geautomatiseerde middelen, moet hij de 
afnemer in kennis stellen van zijn 
beslissing, de redenen voor zijn beslissing 

(42) Een aanbieder van een 
hostingdienst mag niet zelfstandig 
beslissen om de door een afnemer van de 
dienst verstrekte informatie te verwijderen 
of ontoegankelijk te maken, zij het na 
ontvangst van een melding of op eigen 
initiatief, gelet op de negatieve gevolgen 
die dergelijke beslissingen voor de afnemer 
kunnen hebben, ook wat de uitoefening van 
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en de beschikbare verhaalmogelijkheden 
om de beslissing aan te vechten, gelet op 
de negatieve gevolgen die dergelijke 
beslissingen voor de afnemer kunnen 
hebben, ook wat de uitoefening van zijn 
grondrecht van vrije meningsuiting betreft. 
Deze verplichting moet van toepassing 
zijn ongeacht de redenen voor de 
beslissing, met name of de actie is 
ondernomen omdat de gemelde informatie 
wordt beschouwd als illegale inhoud of als 
onverenigbaar met de toepasselijke 
algemene voorwaarden. De beschikbare 
middelen om de beslissing van de 
aanbieder van hostingdiensten aan te 
vechten, moeten altijd gerechtelijke 
verhaalsmogelijkheden omvatten.

zijn grondrecht van vrije meningsuiting 
betreft, tenzij het gaat om manifest illegale 
inhoud die verband houdt met ernstige 
misdrijven. Zelfs in het laatste geval 
moeten de beschikbare middelen om de 
beslissing van de aanbieder van 
hostingdiensten aan te vechten, altijd 
gerechtelijke verhaalsmogelijkheden 
omvatten.

Or. it

Amendement 186
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

als illegale inhoud of als onverenigbaar 
met de toepasselijke algemene 
voorwaarden. De beschikbare middelen om 
de beslissing van de aanbieder van 
hostingdiensten aan te vechten, moeten 
altijd gerechtelijke verhaalsmogelijkheden 
omvatten. De beperking van voorstellen 
van aanbevelingssystemen kan 
bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van 
“shadowbanning” van inhoud.

Or. en

Amendement 187
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 188
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
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Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer een aanbieder van een 
hostingdienst besluit de door een afnemer 

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

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

Or. en

Amendement 191
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer een aanbieder van een 
hostingdienst besluit de door een afnemer 
van de dienst verstrekte informatie te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken, 
bijvoorbeeld na ontvangst van een melding 
of op eigen initiatief, ook met behulp van 
geautomatiseerde middelen, moet hij de 
afnemer in kennis stellen van zijn 
beslissing, de redenen voor zijn beslissing 
en de beschikbare verhaalmogelijkheden 
om de beslissing aan te vechten, gelet op 

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

beslissing aan te vechten, gelet op de 
negatieve gevolgen die dergelijke 
beslissingen voor de afnemer kunnen 
hebben, ook wat de uitoefening van zijn 
grondrecht van vrije meningsuiting betreft. 
Deze verplichting moet van toepassing zijn 
ongeacht de redenen voor de beslissing, 
met name of de actie is ondernomen omdat 
de gemelde informatie wordt beschouwd 
als illegale inhoud of als onverenigbaar 
met de toepasselijke algemene 
voorwaarden. De beschikbare middelen om 
de beslissing van de aanbieder van 
hostingdiensten aan te vechten, moeten 
altijd gerechtelijke verhaalsmogelijkheden 
omvatten.

Or. en

Amendement 192
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Bij inhoudsmoderatie 
mogen door platforms vrijwillig gebruikte 
mechanismen niet leiden tot 
controlemaatregelen vooraf op basis van 
geautomatiseerde hulpmiddelen of 
filtering bij het uploaden van inhoud. 
Geautomatiseerde hulpmiddelen zijn 
momenteel niet in staat onderscheid te 
maken tussen illegale inhoud en inhoud 
die in een bepaalde context legaal is en 
leiden daardoor veelal tot overblokkering 
van legale inhoud. Menselijke toetsing 
van geautomatiseerde meldingen door de 
aanbieders van diensten of hun 
aannemers lost dit probleem niet helemaal 
op, met name niet in het geval van 
outsourcing naar personeel van 
particuliere ondernemingen dat 
onvoldoende onafhankelijk en 
gekwalificeerd is, en waarop onvoldoende 
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controle wordt uitgeoefend. Onder 
controle vooraf moet worden verstaan 
publicatie te onderwerpen aan een 
geautomatiseerde beslissing. Het filteren 
van geautomatiseerde indiening van 
inhoud zoals spam moet zijn toegestaan. 
Wanneer geautomatiseerde hulpmiddelen 
anderszins voor inhoudsmoderatie worden 
gebruikt, moet de aanbieder menselijke 
toetsing en de bescherming van legale 
inhoud waarborgen.

Or. en

Amendement 193
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(44) Afnemers van de dienst moeten 
bepaalde beslissingen van onlineplatforms 
die negatieve gevolgen voor hen hebben, 
gemakkelijk en doeltreffend kunnen 
aanvechten. Daarom moet van de 
onlineplatforms worden verlangd dat zij 
voorzien in interne duidelijke en 
gebruikersvriendelijke informatie over 
verhaalprocedures en 
klachtenafhandelingssystemen, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor 
te zorgen dat de systemen gemakkelijk 
toegankelijk zijn en tot snelle en eerlijke 
resultaten leiden. Afnemers moeten het 
recht hebben verhaal te halen in dezelfde 
taal als die van de inhoud die werd 
verwezen naar het interne 
klachtenafhandelingssysteem. Daarnaast 
moet worden voorzien in de mogelijkheid 
van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, met inbegrip van die 
geschillen die niet op bevredigende wijze 
konden worden opgelost via de interne 
klachtenafhandelingssystemen. De aldus 
gecreëerde mogelijkheden om beslissingen 
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vechten, moeten de verhaalsmogelijkheden 
overeenkomstig de wetgeving van de 
betrokken lidstaat aanvullen, maar in alle 
opzichten onverlet laten.

van onlineplatforms aan te vechten, moeten 
de verhaalsmogelijkheden overeenkomstig 
de wetgeving van de betrokken lidstaat 
aanvullen, maar in alle opzichten onverlet 
laten.

Or. en

Amendement 194
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(46) Tegen illegale inhoud krachtens 
het toepasselijk recht kan sneller en 
betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat onmiddellijk gevolg wordt gegeven 
aan meldingen die door de bevoegde 
nationale autoriteiten worden ingediend. 
Deze autoriteiten moeten uitsluitend 
openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”).
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organisaties en semi-overheidsinstanties 
zijn, zoals de organisaties die deel 
uitmaken van het INHOPE-netwerk van 
meldpunten voor het melden van 
materiaal over seksueel misbruik van 
kinderen en organisaties die zich 
bezighouden met het melden van illegale 
racistische en xenofobe uitingen online. 
Voor intellectuele-eigendomsrechten 
kunnen organisaties van het bedrijfsleven 
en van houders van rechten de status van 
betrouwbare flagger krijgen wanneer zij 
hebben aangetoond dat zij aan de 
toepasselijke voorwaarden voldoen. De 
regels van deze verordening inzake 
betrouwbare flaggers mogen niet worden 
opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) nr. 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.
_________________
43 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking 
op het gebied van rechtshandhaving 
(Europol) en tot vervanging en intrekking 
van de Besluiten 2009/371/JBZ, 
2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 
2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de 
Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

Or. it

Amendement 195
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
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Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) nr. 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

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

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

Or. en

Amendement 196
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 

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

verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger op het gebied van de 
rechten van het kind mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om minderjarigen te 
beschermen, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig en 
objectief te werk gaan. Deze entiteiten 
kunnen openbaar van aard zijn zoals, voor 
terroristische inhoud, eenheden voor 
melding van internetuitingen van nationale 
rechtshandhavingsinstanties of van het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers op het gebied 
van de rechten van het kind mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
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Verordening (EU) nr. 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

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

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

Or. en

Amendement 197
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tegen illegale inhoud kan sneller 
en betrouwbaarder worden opgetreden 
wanneer onlineplatforms de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat meldingen die via de bij deze 
verordening vereiste meldings- en 
actiemechanismen door betrouwbare 
flaggers worden ingediend, met voorrang 
worden behandeld, onverminderd de 
verplichting om alle meldingen die in het 
kader van deze mechanismen worden 
ingediend, tijdig, zorgvuldig en objectief te 
verwerken en daarover een besluit te 
nemen. Een dergelijke status van 
betrouwbare flagger mag alleen worden 
toegekend aan entiteiten, en niet aan 
individuele personen, die onder meer 
hebben aangetoond dat zij over bijzondere 
deskundigheid en bekwaamheid 
beschikken om illegale inhoud aan te 
pakken, dat zij collectieve belangen 
vertegenwoordigen en dat zij zorgvuldig en 

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

belangen vertegenwoordigen en dat zij 
zorgvuldig en objectief te werk gaan. Deze 
entiteiten kunnen openbaar van aard zijn 
zoals, voor terroristische inhoud, eenheden 
voor melding van internetuitingen van 
nationale rechtshandhavingsinstanties of 
van het Agentschap van de Europese Unie 
voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (“Europol”), of zij 
kunnen niet-gouvernementele organisaties 
en semi-overheidsinstanties zijn, zoals de 
organisaties die deel uitmaken van het 
INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) nr. 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

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

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

Or. en

Amendement 198
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

INHOPE-netwerk van meldpunten voor het 
melden van materiaal over seksueel 
misbruik van kinderen en organisaties die 
zich bezighouden met het melden van 
illegale racistische en xenofobe uitingen 
online. Voor intellectuele-
eigendomsrechten kunnen organisaties van 
het bedrijfsleven en van houders van 
rechten de status van betrouwbare flagger 
krijgen wanneer zij hebben aangetoond dat 
zij aan de toepasselijke voorwaarden 
voldoen. De regels van deze verordening 
inzake betrouwbare flaggers mogen niet 
worden opgevat als een beletsel voor 
onlineplatforms om meldingen die worden 
ingediend door entiteiten of personen 
waaraan op grond van deze verordening 
niet de status van betrouwbare flagger is 
toegekend, op soortgelijke wijze te 
behandelen en om op andere wijze samen 
te werken met andere entiteiten, 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
met inbegrip van deze verordening en 
Verordening (EU) nr. 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad43.

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

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

Or. en

Amendement 199
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Het is bovendien mogelijk 
beter te garanderen dat de dienstverleners 
het recht op vrijheid van meningsuiting 
en het recht op informatie eerbiedigen als 
de betrouwbare flaggers ook een beroep 
kunnen instellen, of een beroep kunnen 
steunen tegen een melding van inhoud of 
tegen een moderatie, en als dit beroep bij 
voorrang wordt beoordeeld. Deze 
betrouwbare flaggers kunnen gebruik 
maken van de interne 
klachtenafhandelingssystemen van 
platforms, optreden bij de mechanismen 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, en zich uiteindelijk 
tot de rechter wenden om een besluit van 
de platforms aan te vechten.

Or. fr

Amendement 200
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het misbruik van diensten van 
onlineplatforms door het vaak aanbieden 
van kennelijk illegale inhoud of door het 
vaak indienen van kennelijk ongegronde 
meldingen of klachten in het kader van de 
respectieve mechanismen en systemen die 
krachtens deze verordening zijn ingesteld, 
ondermijnt het vertrouwen en schaadt de 
rechten en gerechtvaardigde belangen van 
de betrokken partijen. Daarom moeten er 
passende en evenredige waarborgen 
worden ingevoerd tegen dergelijk 
misbruik. Informatie moet als kennelijk 
illegale inhoud worden beschouwd en 
meldingen of klachten moeten als kennelijk 
ongegrond worden beschouwd wanneer het 
voor een leek zonder enig inhoudelijk 

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

onderzoek duidelijk is dat de inhoud 
illegaal is, respectievelijk dat de meldingen 
of klachten ongegrond zijn. De 
beslissingen die door de onlineplatforms 
worden genomen, moeten altijd vatbaar 
zijn voor verhaal en moeten onder toezicht 
staan van de bevoegde coördinator voor 
digitale diensten. De regels van deze 
verordening inzake misbruik mogen 
verhinderen dat de onlineplatforms andere 
maatregelen nemen om de verstrekking van 
illegale inhoud door afnemers van hun 
diensten of ander misbruik van hun 
diensten aan te pakken, overeenkomstig het 
toepasselijke Unierecht en het nationale 
recht. Deze regels doen geen afbreuk aan 
de mogelijkheid om personen die zich 
schuldig maken aan misbruik aansprakelijk 
te stellen, ook voor schade, voor zover het 
Unierecht of het nationale recht daarin 
voorziet.

Or. it

Amendement 201
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

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

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

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



PE693.830v01-00 76/458 AM\1233797NL.docx

NL

regels doen geen afbreuk aan de 
mogelijkheid om personen die zich 
schuldig maken aan misbruik aansprakelijk 
te stellen, ook voor schade, voor zover het 
Unierecht of het nationale recht daarin 
voorziet.

en het nationale recht. Deze regels doen 
geen afbreuk aan de mogelijkheid om 
personen die zich schuldig maken aan 
misbruik aansprakelijk te stellen, ook voor 
schade, voor zover het Unierecht of het 
nationale recht daarin voorziet.

Or. en

Amendement 202
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen dat de afnemer een ernstig 
strafbaar feit heeft gepleegd, 
mogelijkerwijs pleegt of waarschijnlijk zal 
plegen, dat een bedreiging vormt voor het 
leven of de veiligheid van personen, zoals 
de in Richtlijn 2011/93/EU van het 
Europees Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven.44 In dergelijke gevallen moet 
het onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties onverwijld in 
kennis stellen van een dergelijk 
vermoeden, waarbij het alle relevante 
informatie moet verstrekken waarover het 
beschikt, met inbegrip van, indien relevant, 
de betreffende inhoud en een verklaring 
van het vermoeden. Deze verordening 
biedt geen rechtsgrondslag voor de 
profilering van afnemers van de diensten 
met het oog op de mogelijke identificatie 
door onlineplatforms van gepleegde 

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen dat de afnemer een ernstig 
strafbaar feit heeft gepleegd, 
mogelijkerwijs pleegt of waarschijnlijk zal 
plegen, dat een bedreiging vormt voor het 
leven of de veiligheid van personen, zoals 
de in Richtlijn 2011/93/EU van het 
Europees Parlement en de Raad44 of in 
Richtlijn 2017/571 van het Europees 
Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven. In dergelijke gevallen moet het 
onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties, of Europol 
indien de bevoegde 
rechtshandhavingsinstantie niet 
gemakkelijk kan worden geïdentificeerd, 
onverwijld in kennis stellen van een 
dergelijk vermoeden, waarbij het alle 
relevante informatie moet verstrekken 
waarover het beschikt, met inbegrip van, 
indien relevant, de betreffende inhoud en 
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strafbare feiten. Onlineplatforms moeten 
eveneens andere toepasselijke regels van 
het Unierecht of van de lidstaten inzake de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen in acht nemen wanneer zij de 
rechtshandhavingsinstanties informeren.

een verklaring van het vermoeden. Deze 
verordening biedt geen rechtsgrondslag 
voor de profilering van afnemers van de 
diensten met het oog op de mogelijke 
identificatie door onlineplatforms van 
gepleegde strafbare feiten. Onlineplatforms 
moeten eveneens andere toepasselijke 
regels van het Unierecht of van de lidstaten 
inzake de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen in acht nemen 
wanneer zij de rechtshandhavingsinstanties 
informeren.

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

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

Or. en

Amendement 203
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen dat de afnemer een ernstig 
strafbaar feit heeft gepleegd, 
mogelijkerwijs pleegt of waarschijnlijk zal 

(48) Een onlineplatform kan in sommige 
gevallen, bijvoorbeeld door een melding 
van een partij of door eigen vrijwillige 
maatregelen, kennis krijgen van informatie 
over bepaalde activiteiten van een afnemer 
van de dienst, zoals het verstrekken van 
bepaalde soorten illegale inhoud, die, gelet 
op alle relevante omstandigheden waarvan 
het onlineplatform op de hoogte is, 
redelijkerwijs het vermoeden 
rechtvaardigen dat de afnemer een ernstig 
strafbaar feit heeft gepleegd, 
mogelijkerwijs pleegt of waarschijnlijk zal 
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plegen, dat een bedreiging vormt voor het 
leven of de veiligheid van personen, zoals 
de in Richtlijn 2011/93/EU van het 
Europees Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven.44 In dergelijke gevallen moet 
het onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties onverwijld in 
kennis stellen van een dergelijk 
vermoeden, waarbij het alle relevante 
informatie moet verstrekken waarover het 
beschikt, met inbegrip van, indien relevant, 
de betreffende inhoud en een verklaring 
van het vermoeden. Deze verordening 
biedt geen rechtsgrondslag voor de 
profilering van afnemers van de diensten 
met het oog op de mogelijke identificatie 
door onlineplatforms van gepleegde 
strafbare feiten. Onlineplatforms moeten 
eveneens andere toepasselijke regels van 
het Unierecht of van de lidstaten inzake de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen in acht nemen wanneer zij de 
rechtshandhavingsinstanties informeren.

plegen, dat een bedreiging vormt voor het 
leven of de veiligheid van personen, met 
name als het gaat om kwetsbare 
gebruikers zoals kinderen, zoals de in 
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees 
Parlement en de Raad genoemde 
misdrijven44. In dergelijke gevallen moet 
het onlineplatform de bevoegde 
rechtshandhavingsinstanties onverwijld in 
kennis stellen van een dergelijk 
vermoeden, waarbij het alle relevante 
informatie moet verstrekken waarover het 
beschikt, met inbegrip van, indien relevant, 
de betreffende inhoud en een verklaring 
van het vermoeden. Deze verordening 
biedt geen rechtsgrondslag voor de 
profilering van afnemers van de diensten 
met het oog op de mogelijke identificatie 
door onlineplatforms van gepleegde 
strafbare feiten. Onlineplatforms moeten 
eveneens andere toepasselijke regels van 
het Unierecht of van de lidstaten inzake de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen in acht nemen wanneer zij de 
rechtshandhavingsinstanties informeren.

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

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

Or. en

Amendement 204
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Om situaties te voorkomen 
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zoals die met de moord op Samuel Paty 
als gevolg, waarbij een onlineplatform op 
de hoogte wordt gesteld van informatie die 
aanleiding geeft tot een vermoeden dat 
een ernstig strafbaar feit met een 
bedreiging van het leven of de veiligheid 
van personen heeft plaatsgevonden, 
plaatsvindt of waarschijnlijk zal 
plaatsvinden, verwijdert het platform de 
inhoud of maakt het die ontoegankelijk en 
brengt het de rechtshandhavings- of 
gerechtelijke autoriteiten van de 
betrokken lidstaat of lidstaten op de 
hoogte van zijn vermoeden en verstrekt 
het alle relevante beschikbare 
informatie1 bis.
_________________
1 bis Samuel Paty, een Franse leerkracht 
geschiedenis, werd op 16 oktober 2020 
aan de middelbare school Bois d’Aulne 
vlakbij Parijs vermoord na een 
onlinehaatcampagne nadat hij leerlingen 
les had gegeven over vrijheid van 
meningsuiting en godslastering.

Or. en

Amendement 205
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om bij te dragen tot een veilige, 
betrouwbare en transparante 
onlineomgeving voor de consument en 
voor andere belanghebbende partijen zoals 
concurrerende handelaren en houders van 
intellectuele-eigendomsrechten, en om 
handelaren ervan te weerhouden producten 
of diensten te verkopen die in strijd zijn 
met de toepasselijke regels, moeten 
onlineplatforms die consumenten in staat 
stellen overeenkomsten op afstand met 

(49) Om bij te dragen tot een veilige, 
betrouwbare en transparante 
onlineomgeving voor de consument en 
voor andere belanghebbende partijen zoals 
concurrerende handelaren en houders van 
intellectuele-eigendomsrechten, en om 
handelaren ervan te weerhouden producten 
of diensten te verkopen die in strijd zijn 
met de toepasselijke regels, moeten 
onlineplatforms die consumenten in staat 
stellen overeenkomsten op afstand met 
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handelaren te sluiten, ervoor zorgen dat 
deze handelaren traceerbaar zijn. De 
handelaar moet derhalve worden verplicht 
bepaalde essentiële informatie aan het 
onlineplatform te verstrekken, onder meer 
met het oog op het promoten van 
boodschappen over of het aanbieden van 
producten. Dit vereiste moet ook van 
toepassing zijn op handelaren die namens 
merken boodschappen over producten of 
diensten promoten op basis van 
onderliggende overeenkomsten. Die 
onlineplatforms moeten alle informatie op 
een veilige manier opslaan gedurende een 
redelijke periode die niet langer is dan 
nodig is, zodat de informatie 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
ook inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, toegankelijk is voor 
overheidsinstanties en particuliere partijen 
met een gerechtvaardigd belang, onder 
meer door middel van de in deze 
verordening bedoelde bevelen tot het 
verstrekken van informatie.

handelaren te sluiten, ervoor zorgen dat 
deze handelaren traceerbaar zijn. De 
handelaar moet derhalve worden verplicht 
bepaalde essentiële informatie aan het 
onlineplatform te verstrekken, onder meer 
met het oog op het promoten van 
boodschappen over of het aanbieden van 
producten. Dit vereiste moet ook van 
toepassing zijn op handelaren die namens 
merken boodschappen over producten of 
diensten promoten op basis van 
onderliggende overeenkomsten. Die 
onlineplatforms moeten alle informatie op 
een veilige manier opslaan gedurende een 
redelijke periode, doch ten minste 
zes maanden, zodat de informatie 
overeenkomstig het toepasselijke recht, 
ook inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, toegankelijk is voor 
overheidsinstanties en particuliere partijen 
met een gerechtvaardigd belang, onder 
meer door middel van de in deze 
verordening bedoelde bevelen tot het 
verstrekken van informatie.

Or. en

Amendement 206
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor een efficiënte en 
passende toepassing van die verplichting, 
zonder onevenredige lasten op te leggen, 
moeten de betrokken onlineplatforms 
redelijke inspanningen leveren om de 
betrouwbaarheid van de door de betrokken 
handelaren verstrekte informatie te 
controleren, met name door gebruik te 
maken van vrij beschikbare officiële 
onlinedatabanken en online-interfaces, 
zoals nationale handelsregisters en het btw-
informatie-uitwisselingssysteem 45, of door 

(50) Om te zorgen voor een efficiënte en 
passende toepassing van die verplichting, 
zonder onevenredige lasten op te leggen, 
moeten de betrokken onlineplatforms 
redelijke inspanningen leveren om de 
betrouwbaarheid, geldigheid en 
volledigheid van de door de betrokken 
handelaren verstrekte informatie te 
controleren, met name door gebruik te 
maken van vrij beschikbare officiële 
onlinedatabanken en online-interfaces, 
zoals nationale handelsregisters en het btw-
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de betrokken handelaren te verzoeken om 
betrouwbare bewijsstukken te verstrekken, 
zoals kopieën van identiteitsdocumenten, 
gewaarmerkte bankafschriften, 
bedrijfscertificaten en certificaten van 
handelsregisters. Zij kunnen ook gebruik 
maken van andere bronnen die op afstand 
kunnen worden gebruikt en die een 
vergelijkbare mate van betrouwbaarheid 
bieden om aan deze verplichting te 
voldoen. Van de betrokken onlineplatforms 
mag echter niet worden verlangd dat zij 
buitensporige of dure onlineonderzoeken 
of controles ter plaatse uitvoeren. Evenmin 
mogen dergelijke onlineplatforms, die de 
door deze verordening vereiste redelijke 
inspanningen hebben geleverd, worden 
geacht de betrouwbaarheid van de 
informatie ten aanzien van de consument 
of andere belanghebbende partijen te 
garanderen. Dergelijke onlineplatforms 
moeten ook hun online-interface zodanig 
ontwerpen en organiseren dat handelaren 
kunnen voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van het Unierecht, met name aan de 
vereisten van de artikelen 6 en 8 van 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad46, artikel 7 van 
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad47 en artikel 3 van 
Richtlijn 98/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad48.

informatie-uitwisselingssysteem45, of door 
de betrokken handelaren te verzoeken om 
betrouwbare bewijsstukken te verstrekken, 
zoals kopieën van identiteitsdocumenten, 
gewaarmerkte bankafschriften, 
bedrijfscertificaten en certificaten van 
handelsregisters. Zij kunnen ook 
gebruikmaken van andere bronnen die op 
afstand kunnen worden gebruikt en die een 
vergelijkbare mate van betrouwbaarheid 
bieden om aan deze verplichting te 
voldoen. Van de betrokken onlineplatforms 
mag echter niet worden verlangd dat zij 
buitensporige of dure onlineonderzoeken 
of controles ter plaatse uitvoeren. Dat geldt 
ook voor dergelijke onlineplatforms, die de 
door deze verordening vereiste redelijke 
inspanningen hebben geleverd om alleen 
legitieme handelaren op hun online-
interfaces toe te laten. Dergelijke 
onlineplatforms moeten ook hun online-
interface zodanig ontwerpen en 
organiseren dat handelaren kunnen voldoen 
aan hun verplichtingen uit hoofde van het 
Unierecht, met name aan de vereisten van 
de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2011/83/EU van het Europees Parlement 
en de Raad46, artikel 7 van Richtlijn 
2005/29/EG van het Europees Parlement 
en de Raad47 en artikel 3 van Richtlijn 
98/6/EG van het Europees Parlement en de 
Raad48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=nl

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=nl

46 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

46 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

47 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 

47 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
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betreffende oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten 
op de interne markt en tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 
2002/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad (richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken).

betreffende oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten 
op de interne markt en tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 
2002/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad (richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken).

48 Richtlijn 98/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende de bescherming van de 
consument inzake de prijsaanduiding van 
aan de consument aangeboden producten.

48 Richtlijn 98/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende de bescherming van de 
consument inzake de prijsaanduiding van 
aan de consument aangeboden producten.

Or. en

Amendement 207
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
informatie over de belangrijkste parameters 
die worden gebruikt om te bepalen dat 
specifieke reclame aan hen moet worden 
getoond, waarbij een zinvolle uitleg wordt 
gegeven van de daartoe gebruikte logica, 
ook wanneer deze gebaseerd is op 
profilering. De parameters omvatten in 
voorkomend geval het door de 
adverteerder geselecteerde 
optimaliseringsdoel, informatie over het 
gebruik van aangepaste lijsten en in zo’n 
geval – de categorie en bron van naar het 
onlineplatform geüploade 
persoonsgegevens en de rechtsgrond voor 
het uploaden van deze persoonsgegevens 
uit hoofde van Verordening 
(EU) 2016/679, informatie over het 
gebruik van vergelijkbare doelgroepen en 
in zo’n geval – relevante informatie over 
de aangepaste doelgroep en uitleg 
waarom is bepaald dat de afnemer van de 
reclame tot de vergelijkbare doelgroep 
behoort, nuttige informatie over de 
algoritmen of andere hulpmiddelen van 
het onlineplatform voor het optimaliseren 
van de levering van de reclame, 
waaronder een specificatie van het 
optimaliseringsdoel en een nuttige 
uiteenzetting van de redenen waarom het 
onlineplatform besloten heeft dat het 
optimaliseringsdoel kan worden behaald 
door de reclame aan deze afnemer te 
tonen. De vereisten van deze verordening 
inzake het verstrekken van informatie met 
betrekking tot reclame laten de toepassing 
van de relevante bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet, met 
name die betreffende het recht van 
bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
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2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

Or. en

Amendement 208
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De vereisten van deze verordening inzake 
het verstrekken van informatie met 
betrekking tot reclame laten de toepassing 
van de relevante bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet. 
Evenzo doet zij geen afbreuk aan de 
bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, met 
name die betreffende de opslag van 
informatie in eindapparatuur en de toegang 
tot de daarin opgeslagen informatie.

Or. en

Amendement 209
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
gemakkelijke toegang tot informatie over 
de belangrijkste parameters die worden 
gebruikt om te bepalen dat specifieke 
reclame aan hen moet worden getoond, 
waarbij een zinvolle uitleg wordt gegeven 
van de daartoe gebruikte logica, ook 
wanneer deze gebaseerd is op profilering. 
De vereisten van deze verordening inzake 
het verstrekken van informatie met 
betrekking tot reclame laten de toepassing 
van de relevante bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet, met 
name die betreffende het recht van 
bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

Or. en

Amendement 210
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezien het belang van zeer grote 
onlineplatforms vanwege hun bereik, dat 
met name wordt uitgedrukt in het aantal 
afnemers van de dienst, voor het 
bevorderen van het publieke debat, 
economische transacties en de verspreiding 
van informatie, meningen en ideeën, en 

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

voor het beïnvloeden van de wijze waarop 
afnemers informatie online verkrijgen en 
doorgeven, is het noodzakelijk deze 
platforms specifieke verplichtingen op te 
leggen, naast de verplichtingen die van 
toepassing zijn op alle onlineplatforms. 
Deze aanvullende verplichtingen voor zeer 
grote onlineplatforms zijn nodig om 
algemene beleidsbelangen aan te pakken, 
met name ten aanzien van desinformatie, 
onjuiste informatie, haatzaaiende 
uitlatingen of andere vormen van 
schadelijke inhoud. Er zijn namelijk geen 
alternatieve en minder beperkende 
maatregelen waarmee hetzelfde resultaat 
daadwerkelijk zou kunnen worden bereikt.

Or. en

Amendement 211
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 212
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 56
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 

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

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

van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en

Amendement 215
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 

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

informatie, de vrijheid en het pluralisme 
van de media, het recht op een privéleven, 
het recht op non-discriminatie en de 
rechten van het kind. Dergelijke risico’s 
kunnen zich bijvoorbeeld voordoen met 
betrekking tot het ontwerp van de 
algoritmische systemen die door het zeer 
grote onlineplatform worden gebruikt, 
beperkingen van de toegang tot inhoud 
onder professionele redactionele 
verantwoordelijkheid of het misbruik van 
hun dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 
de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en

Amendement 216
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

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

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

verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en

Amendement 217
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 

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

risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via reclame, aanbevelingssystemen of 
accounts met een bijzonder groot bereik. 
Een tweede categorie betreft de impact van 
de dienst op de uitoefening van de 
grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op 
gegevensbescherming, het recht op non-
discriminatie, de rechten van het kind en 
consumentenbescherming. Dergelijke 
risico’s kunnen zich bijvoorbeeld voordoen 
met betrekking tot het ontwerp van de 
algoritmische systemen die door het zeer 
grote onlineplatform worden gebruikt of 
het misbruik van hun dienst door het 
indienen van onjuiste meldingen of andere 
methoden om de meningsuiting het 
zwijgen op te leggen of de concurrentie te 
belemmeren. Een derde categorie risico’s 
betreft de opzettelijke en vaak 
gecoördineerde manipulatie van de dienst 
van het platform, met een voorspelbaar 
effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en
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Amendement 218
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

effect op de volksgezondheid, onderwijs, 
het maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en beveiliging en de 
bescherming van minderjarigen, rekening 
houdend met de noodzaak om de openbare 
orde te waarborgen, de privacy te 
beschermen en frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en

Amendement 219
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun 
algemene voorwaarden aan te passen. Zij 
kunnen ook corrigerende maatregelen 

Schrappen
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omvatten, zoals het stopzetten van 
reclame-inkomsten voor bepaalde inhoud, 
of andere acties, zoals het verbeteren van 
de zichtbaarheid van gezaghebbende 
informatiebronnen. Zeer grote 
onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare 
flaggers, en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door 
bestaande gedragscodes of andere 
zelfregulerende maatregelen in gang te 
zetten of te onderschrijven. Alle 
vastgestelde maatregelen moeten voldoen 
aan de zorgvuldigheidseisen van deze 
verordening en doeltreffend en passend 
zijn om de vastgestelde specifieke risico’s 
te beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote 
onlineplatform en de noodzaak om 
onnodige beperkingen op het gebruik van 
hun dienst te vermijden, waarbij terdege 
rekening moet worden gehouden met 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

Or. en

Amendement 220
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Overweging 58
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun 
algemene voorwaarden aan te passen. Zij 
kunnen ook corrigerende maatregelen 
omvatten, zoals het stopzetten van 
reclame-inkomsten voor bepaalde inhoud, 
of andere acties, zoals het verbeteren van 
de zichtbaarheid van gezaghebbende 
informatiebronnen. Zeer grote 
onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare 
flaggers, en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen. Zij kunnen ook 
voorlichtingsmaatregelen omvatten, zoals 
de verplichting om de herkomst of de 
financiering van informatiebronnen te 
vermelden. Zeer grote onlineplatforms 
kunnen samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.
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op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Or. es

Amendement 221
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

levenssfeer, de vrijheid van meningsuiting 
en de bestrijding van frauduleuze en 
misleidende handelspraktijken, en moeten 
evenredig zijn met het oog op de 
economische capaciteit van het zeer grote 
onlineplatform en de noodzaak om 
onnodige beperkingen op het gebruik van 
hun dienst te vermijden, waarbij terdege 
rekening moet worden gehouden met 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

Or. en

Amendement 222
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
corrigerende maatregelen omvatten, zoals 

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

het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
aanmerken van door bots gedeelde inhoud 
of het verwijderen van nepaccounts, het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen en het 
aandragen van correcties waar mogelijk. 
Zeer grote onlineplatforms wordt verzocht 
hun interne processen of het toezicht op 
een van hun activiteiten te versterken, met 
name wat de detectie en oplossing van 
systeemrisico’s betreft. Hun wordt 
verzocht een samenwerking aan te gaan of 
te versterken met betrouwbare flaggers en 
onafhankelijke factcheckers, opleidingen 
en uitwisselingen te organiseren met 
organisaties van betrouwbare flaggers, en 
samen te werken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
teneinde de negatieve gevolgen voor de 
grondrechten van alle betrokken partijen, 
met name de afnemers van de dienst, te 
beperken.

Or. en

Amendement 223
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth
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Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen alsook beleid 
voor inhoudsmoderatie te creëren en het 
volledig transparant voor de gebruikers 
uit te voeren. Zij kunnen ook corrigerende 
maatregelen omvatten, zoals het stopzetten 
van reclame-inkomsten voor bepaalde 
inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 



PE693.830v01-00 104/458 AM\1233797NL.docx

NL

capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 224
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 225
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 

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

illegale inhoud ontmoedigen en beperken, 
door hun besluitvormingsprocessen of hun 
algemene voorwaarden aan te passen. Zij 
kunnen ook corrigerende maatregelen 
omvatten, zoals het stopzetten van 
reclame-inkomsten, of andere acties, zoals 
het verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 226
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening



AM\1233797NL.docx 107/458 PE693.830v01-00

NL

Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 227
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Gezien de noodzaak om te zorgen 
voor een controle door onafhankelijke 
deskundigen, moeten zeer grote 
onlineplatforms door middel van 
onafhankelijke controles verantwoording 
afleggen over de naleving van de in deze 
verordening vastgelegde verplichtingen 
en, in voorkomend geval, over eventuele 
aanvullende toezeggingen die het heeft 
gedaan in het kader van gedragscodes en 
crisisprotocollen. Zij moeten de 
controleur toegang geven tot alle 
relevante gegevens die nodig zijn om de 
controle naar behoren uit te voeren. De 
controleurs moeten ook gebruik kunnen 
maken van andere objectieve 
informatiebronnen, zoals studies van 
erkende onderzoekers. De controleurs 
moeten de vertrouwelijkheid, veiligheid en 
integriteit van de informatie, zoals 
bedrijfsgeheimen, die zij bij de uitvoering 

Schrappen
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van hun taken verkrijgen, waarborgen en 
over de nodige deskundigheid op het 
gebied van risicobeheer en technische 
bekwaamheid voor het controleren van 
algoritmen beschikken. De controleurs 
moeten onafhankelijk zijn, zodat zij hun 
taken op passende en betrouwbare wijze 
kunnen uitvoeren. Wanneer hun 
onafhankelijkheid niet onomstotelijk 
vaststaat, moeten zij aftreden of de 
controleopdracht weigeren.

Or. en

Amendement 228
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Gezien de noodzaak om te zorgen 
voor een controle door onafhankelijke 
deskundigen, moeten zeer grote 
onlineplatforms door middel van 
onafhankelijke controles verantwoording 
afleggen over de naleving van de in deze 
verordening vastgelegde verplichtingen en, 
in voorkomend geval, over eventuele 
aanvullende toezeggingen die het heeft 
gedaan in het kader van gedragscodes en 
crisisprotocollen. Zij moeten de controleur 
toegang geven tot alle relevante gegevens 
die nodig zijn om de controle naar behoren 
uit te voeren. De controleurs moeten ook 
gebruik kunnen maken van andere 
objectieve informatiebronnen, zoals studies 
van erkende onderzoekers. De controleurs 
moeten de vertrouwelijkheid, veiligheid en 
integriteit van de informatie, zoals 
bedrijfsgeheimen, die zij bij de uitvoering 
van hun taken verkrijgen, waarborgen en 
over de nodige deskundigheid op het 
gebied van risicobeheer en technische 
bekwaamheid voor het controleren van 
algoritmen beschikken. De controleurs 

(60) Gezien de noodzaak om te zorgen 
voor een controle door onafhankelijke 
deskundigen, moeten zeer grote 
onlineplatforms onder meer door middel 
van onafhankelijke controles 
verantwoording afleggen over de naleving 
van de in deze verordening vastgelegde 
verplichtingen en, in voorkomend geval, 
over eventuele aanvullende toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van 
gedragscodes en crisisprotocollen. Zij 
moeten de controleur toegang geven tot 
alle relevante gegevens die nodig zijn om 
de controle naar behoren uit te voeren. De 
controleurs moeten ook gebruik kunnen 
maken van andere objectieve 
informatiebronnen, zoals studies van 
erkende onderzoekers. De controleurs 
moeten de vertrouwelijkheid, veiligheid en 
integriteit van de informatie, zoals 
bedrijfsgeheimen, die zij bij de uitvoering 
van hun taken verkrijgen, waarborgen en 
over de nodige deskundigheid op het 
gebied van risicobeheer en technische 
bekwaamheid voor het controleren van 
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moeten onafhankelijk zijn, zodat zij hun 
taken op passende en betrouwbare wijze 
kunnen uitvoeren. Wanneer hun 
onafhankelijkheid niet onomstotelijk 
vaststaat, moeten zij aftreden of de 
controleopdracht weigeren.

algoritmen beschikken. Onlineplatforms 
mogen vertrouwelijkheid of 
bedrijfsgeheimen niet aanwenden als 
redenen om toegang te weigeren tot 
relevante informatie die controleurs nodig 
hebben om hun taken te vervullen. De 
controleurs moeten onafhankelijk zijn, 
zodat zij hun taken op passende en 
betrouwbare wijze kunnen uitvoeren. 
Wanneer hun onafhankelijkheid niet 
onomstotelijk vaststaat, moeten zij aftreden 
of de controleopdracht weigeren.

Or. en

Amendement 229
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Gezien de noodzaak om te zorgen 
voor een controle door onafhankelijke 
deskundigen, moeten zeer grote 
onlineplatforms door middel van 
onafhankelijke controles verantwoording 
afleggen over de naleving van de in deze 
verordening vastgelegde verplichtingen en, 
in voorkomend geval, over eventuele 
aanvullende toezeggingen die het heeft 
gedaan in het kader van gedragscodes en 
crisisprotocollen. Zij moeten de controleur 
toegang geven tot alle relevante gegevens 
die nodig zijn om de controle naar behoren 
uit te voeren. De controleurs moeten ook 
gebruik kunnen maken van andere 
objectieve informatiebronnen, zoals studies 
van erkende onderzoekers. De controleurs 
moeten de vertrouwelijkheid, veiligheid en 
integriteit van de informatie, zoals 
bedrijfsgeheimen, die zij bij de uitvoering 
van hun taken verkrijgen, waarborgen en 
over de nodige deskundigheid op het 
gebied van risicobeheer en technische 

(60) Gezien de noodzaak om te zorgen 
voor een controle door onafhankelijke 
deskundigen, moeten zeer grote 
onlineplatforms door middel van 
onafhankelijke controles verantwoording 
afleggen over de naleving van de in deze 
verordening vastgelegde verplichtingen en, 
in voorkomend geval, over eventuele 
aanvullende toezeggingen die het heeft 
gedaan in het kader van gedragscodes en 
crisisprotocollen. Zij moeten de controleur 
toegang geven tot alle relevante gegevens 
die nodig zijn om de controle naar behoren 
uit te voeren. De controleurs moeten ook 
gebruik kunnen maken van andere 
objectieve informatiebronnen, zoals studies 
van erkende onderzoekers. De controleurs 
moeten de vertrouwelijkheid, veiligheid en 
integriteit van de informatie, zoals 
bedrijfsgeheimen, die zij bij de uitvoering 
van hun taken verkrijgen, waarborgen en 
over de nodige deskundigheid op het 
gebied van risicobeheer en technische 
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bekwaamheid voor het controleren van 
algoritmen beschikken. De controleurs 
moeten onafhankelijk zijn, zodat zij hun 
taken op passende en betrouwbare wijze 
kunnen uitvoeren. Wanneer hun 
onafhankelijkheid niet onomstotelijk 
vaststaat, moeten zij aftreden of de 
controleopdracht weigeren.

bekwaamheid voor het controleren van 
algoritmen beschikken. De controleurs 
moeten onafhankelijk zijn, zodat zij hun 
taken op passende, efficiënte en 
betrouwbare wijze kunnen uitvoeren. 
Wanneer hun onafhankelijkheid niet 
onomstotelijk vaststaat, moeten zij aftreden 
of de controleopdracht weigeren.

Or. en

Amendement 230
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het controleverslag moet worden 
onderbouwd, zodat het een zinvolle 
rapportage geeft van de ondernomen 
activiteiten en de bereikte conclusies. Het 
moet helpen om informatie te verstrekken 
en, waar nodig, verbeteringen voor te 
stellen voor de maatregelen die het zeer 
grote onlineplatform heeft genomen om 
aan zijn verplichtingen uit hoofde van 
deze verordening te voldoen. Het verslag 
moet onverwijld aan de coördinator voor 
digitale diensten van de plaats van 
vestiging en de raad worden toegezonden, 
samen met de risicobeoordeling en de 
risicobeperkende maatregelen, en met de 
plannen van het platform om de 
aanbevelingen van de controle op te 
volgen. Het verslag moet een 
controleoordeel bevatten dat gebaseerd is 
op de conclusies die uit het verkregen 
controlebewijs worden getrokken. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 
verplichtingen van deze verordening of, in 
voorkomend geval, aan de toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van een 
gedragscode of een crisisprotocol, door 

Schrappen
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met name de systeemrisico’s van zijn 
systeem en diensten op te sporen, te 
evalueren en te beperken. Een dergelijk 
positief advies moet vergezeld gaan van 
commentaar, wanneer de controleur 
opmerkingen wenst op te nemen die geen 
wezenlijke invloed hebben op het resultaat 
van de controle. Er moet een negatief 
advies worden gegeven wanneer de 
controleur van mening is dat het zeer 
grote onlineplatform niet voldoet aan deze 
verordening of aan de gedane 
toezeggingen.

Or. en

Amendement 231
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het controleverslag moet worden 
onderbouwd, zodat het een zinvolle 
rapportage geeft van de ondernomen 
activiteiten en de bereikte conclusies. Het 
moet helpen om informatie te verstrekken 
en, waar nodig, verbeteringen voor te 
stellen voor de maatregelen die het zeer 
grote onlineplatform heeft genomen om 
aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te voldoen. Het verslag moet 
onverwijld aan de coördinator voor digitale 
diensten van de plaats van vestiging en de 
raad worden toegezonden, samen met de 
risicobeoordeling en de risicobeperkende 
maatregelen, en met de plannen van het 
platform om de aanbevelingen van de 
controle op te volgen. Het verslag moet een 
controleoordeel bevatten dat gebaseerd is 
op de conclusies die uit het verkregen 
controlebewijs worden getrokken. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 

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

worden en een verklaring waarom die niet 
gecontroleerd konden worden. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 
verplichtingen van deze verordening of, in 
voorkomend geval, aan de toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van een 
gedragscode of een crisisprotocol, door 
met name de systeemrisico’s van zijn 
systeem en diensten op te sporen, te 
evalueren en te beperken. Een dergelijk 
positief advies moet vergezeld gaan van 
commentaar, wanneer de controleur 
opmerkingen wenst op te nemen die geen 
wezenlijke invloed hebben op het resultaat 
van de controle. Er moet een negatief 
advies worden gegeven wanneer de 
controleur van mening is dat het zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan deze 
verordening of aan de gedane 
toezeggingen. Indien in het controleadvies 
voor specifieke elementen binnen het 
toepassingsgebied van de controle niet tot 
een conclusie kon worden gekomen, moet 
een motivering voor het niet kunnen 
verschaffen van zo’n beslissend advies 
worden toegevoegd.

Or. en

Amendement 232
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Het controleverslag moet worden 
onderbouwd, zodat het een zinvolle 
rapportage geeft van de ondernomen 
activiteiten en de bereikte conclusies. Het 
moet helpen om informatie te verstrekken 
en, waar nodig, verbeteringen voor te 
stellen voor de maatregelen die het zeer 
grote onlineplatform heeft genomen om 

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

aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te voldoen. Het verslag moet 
een controleoordeel bevatten dat gebaseerd 
is op de conclusies die uit het verkregen 
controlebewijs worden getrokken. Er moet 
een positief advies worden uitgebracht 
wanneer uit alle gegevens blijkt dat het 
zeer grote onlineplatform voldoet aan de 
verplichtingen van deze verordening of, in 
voorkomend geval, aan de toezeggingen 
die het heeft gedaan in het kader van een 
gedragscode of een crisisprotocol, door 
met name de systeemrisico’s van zijn 
systeem en diensten op te sporen, te 
evalueren en te beperken. Een dergelijk 
positief advies moet vergezeld gaan van 
commentaar, wanneer de controleur 
opmerkingen wenst op te nemen die geen 
wezenlijke invloed hebben op het resultaat 
van de controle. Er moet een negatief 
advies worden gegeven wanneer de 
controleur van mening is dat het zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan deze 
verordening of aan de gedane 
toezeggingen.

Or. en

Amendement 233
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 

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

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

Or. en

Amendement 234
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
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Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Deze wijziging is in overeenstemming met het advies van de EDPS over de wet inzake digitale 
diensten.

Amendement 235
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

afnemers alternatieve opties hebben wat 
betreft de belangrijkste parameters, 
waaronder opties die niet op de profilering 
van de afnemer zijn gebaseerd, en dat die 
opties standaard worden gebruikt.

Or. en

Amendement 236
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 bis) Aangezien zeer grote online 
platforms een essentiële rol spelen in de 
informatievoorziening aan de consument 
is het passend dat zij in hun algemene 
voorwaarden de fundamentele rechten, in 
het bijzonder het recht op vrije 
meningsuiting, niet verder beperken dan 
de grenzen die de wet stelt. Dit laat 
onverlet dat zeer grote onlineplatforms 
wel de mogelijkheid aan de gebruiker 
moeten kunnen geven om bepaalde 
content niet te willen zien. Het initiatief 
hiervoor moet echter altijd bij de 
gebruiker liggen en mag nooit door een 
zeer groot online platform worden 
gepromoot. Zeer grote onlineplatforms 
zorgen er te allen tijde voor dat er een 
zogenaamde “fullfree speech” modus 
beschikbaar is, waarbij de gebruiker alle 
content te zien krijgt die niet als manifest 
illegaal bestempeld kan worden, deze 
"full freespeech" modus is beschikbaar 
voor alle volwassen gebruikers, 
overeenkomstig het recht van de 
onderscheiden lidstaten.

Or. nl

Amendement 237
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Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 ter) Aangezien zeer grote 
onlineplatforms verantwoordelijk 
gehouden moeten kunnen worden 
wanneer zij onterecht content 
verwijderen, of de toegang van een 
gebruiker beperken, is het passend dat 
online platforms een minimum bedrag 
aan schadevergoeding betalen wanneer zij 
onterecht content verwijderen of de 
gebruiker de toegang tot hun platform 
beperken. Een minimum bedrag aan 
schadevergoeding zal de bereidheid van 
de burgers om vast te laten stellen of een 
uitspraak illegaal is, of dat deze uitspraak 
beschermd wordt door de vrijheid van 
meningsuiting vergroten. Daarnaast 
vormt deze minimale schadevergoeding 
ook een prikkel voor zeer grote 
onlineplatforms om de nodige 
voorzichtigheid te betrachten wanneer zij 
overgaan tot het verwijderen van content;

Or. nl

Amendement 238
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 quater) Omdat er sprake is van een 
onbalans tussen de consument en de zeer 
grote onlineplatforms, met name als het 
gaat om juridische expertise en financiële 
middelen, is het passend dat de lidstaten 
voorzien in een Freedom of Speech-
procedure. Middels een dergelijke 
procedure moet een consument volledig 



AM\1233797NL.docx 119/458 PE693.830v01-00

NL

digitaal de door het zeer grote 
onlineplatform verwijderde content aan 
een juridische instantie in zijn lidstaat 
kunnen voorleggen. De zeer grote 
onlineplatforms voorzien in de technische 
mogelijkheid om de verwijderde content 
met een druk op de knop door te sturen 
naar deze juridische instantie. De 
juridische instantie zal vervolgens zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie 
werkdagen beslissen of de verwijderde 
content manifest illegaal is. Indien de 
content niet manifest illegaal is, plaatst 
het zeer grote onlineplatform de content 
onverwijld weer online en vergoedt de 
schade aan de gebruiker uiterlijk binnen 
7 werkdagen nadat de gebruiker alle 
informatie heeft aangeleverd die nodig is 
om de schade af te handelen. Binnen 14 
dagen na de beschikking van de nationale 
juridische instantie zorgt het zeer grote 
onlineplatform dat de inbreuk op de 
rechtsorde hersteld wordt. De zeer grote 
onlineplatforms integreren de 
beschikkingen van de nationale juridische 
instanties in de algoritmes die zij 
gebruiken om te beoordelen of inhoud 
verwijderd moet worden, indien van 
toepassing.

Or. nl

Amendement 239
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 

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

Or. en

Amendement 240
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

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

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



PE693.830v01-00 122/458 AM\1233797NL.docx

NL

onderzoekers moet worden verlangd dat 
zij de resultaten van hun onderzoek voor 
het publiek beschikbaar stellen, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 
de afnemers van de betrokken dienst, met 
name uit hoofde van Verordening 
(EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 
zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Alle eisen voor toegang tot 
gegevens in dat kader moeten evenredig 
zijn en moeten de rechten en 
gerechtvaardigde belangen, waaronder 
handelsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie, van het platform en van alle 
andere betrokken partijen, waaronder van 
de afnemers van de dienst, op passende 
wijze beschermen.

Or. en

Amendement 242
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om op passende wijze toezicht te 
houden op de naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
door zeer grote onlineplatforms, kan de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging of de Commissie 
toegang tot of rapportage over specifieke 
gegevens vereisen. Een dergelijke eis kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
gegevens die nodig zijn om de risico’s en 
mogelijke schade als gevolg van de 
systemen van het platform te beoordelen, 
op gegevens over de nauwkeurigheid, de 
werking en het testen van algoritmische 
systemen voor inhoudsmoderatie, 
aanbevelingssystemen of reclamesystemen, 
of op gegevens over processen en 
resultaten van inhoudsmoderatie of van 
interne klachtenafhandelingssystemen in de 
zin van deze verordening. Door 
onderzoekers uitgevoerde studies naar de 
evolutie en de ernst van 

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

onlinesysteemrisico’s zijn met name 
belangrijk voor het overbruggen van 
informatieasymmetrieën en het opzetten 
van een veerkrachtig systeem voor 
risicobeperking, door de onlineplatforms, 
de coördinatoren voor digitale diensten, 
andere bevoegde autoriteiten, de 
Commissie en het publiek in te lichten. 
Deze verordening biedt daarom een kader 
voor dwingende toegang tot gegevens van 
zeer grote onlineplatforms voor erkende 
onderzoekers. Alle eisen voor toegang tot 
gegevens in dat kader moeten evenredig 
zijn, moeten per afzonderlijke lidstaat 
worden vermeld en moeten de rechten en 
gerechtvaardigde openbare en particuliere 
belangen, waaronder handelsgeheimen en 
andere vertrouwelijke informatie, van het 
platform en van alle andere betrokken 
partijen, waaronder van de afnemers van de 
dienst, op passende wijze beschermen.

Or. en

Amendement 243
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Gezien de complexiteit van de 
werking van de gebruikte systemen en de 
systeemrisico’s die zij voor de samenleving 
inhouden, moeten zeer grote 
onlineplatforms nalevingsfunctionarissen 
aanwijzen, die over de nodige kwalificaties 
moeten beschikken om maatregelen 
concreet gestalte te geven en de naleving 
van deze verordening binnen de organisatie 
van het platform te controleren. Zeer grote 
onlineplatforms moeten ervoor zorgen dat 
de nalevingsfunctionaris naar behoren en 
tijdig wordt betrokken bij alle kwesties die 
verband houden met deze verordening. 
Gezien de bijkomende risico’s in verband 

(65) Gezien de complexiteit van de 
werking van de gebruikte systemen en de 
systeemrisico’s die zij voor de samenleving 
inhouden, moeten zeer grote 
onlineplatforms nalevingsfunctionarissen 
aanwijzen, die over de nodige kwalificaties 
moeten beschikken om maatregelen 
concreet gestalte te geven en de naleving 
van deze verordening binnen de organisatie 
van het platform te controleren. 
Nalevingsfunctionarissen moeten 
specifieke opleiding krijgen over het 
toepasselijke rechtskader om de vrijheid 
van meningsuiting te beschermen. Zeer 
grote onlineplatforms moeten ervoor 
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met hun activiteiten en hun bijkomende 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, moeten de andere 
transparantievereisten in deze verordening 
worden aangevuld met verdere 
transparantievereisten die specifiek van 
toepassing zijn op zeer grote 
onlineplatforms, met name om verslag uit 
te brengen over de uitgevoerde 
risicobeoordelingen en de daaropvolgende 
maatregelen die overeenkomstig deze 
verordening zijn vastgesteld.

zorgen dat de nalevingsfunctionaris naar 
behoren en tijdig wordt betrokken bij alle 
kwesties die verband houden met deze 
verordening. Gezien de bijkomende 
risico’s in verband met hun activiteiten en 
hun bijkomende verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, moeten de andere 
transparantievereisten in deze verordening 
worden aangevuld met verdere 
transparantievereisten die specifiek van 
toepassing zijn op zeer grote 
onlineplatforms, met name om verslag uit 
te brengen over de uitgevoerde 
risicobeoordelingen en de daaropvolgende 
maatregelen die overeenkomstig deze 
verordening zijn vastgesteld. De aanbieder 
zorgt ervoor dat met name beslissingen 
over meldingen worden verwerkt door 
bevoegd personeel dat specifieke opleiding 
heeft gevolgd over het toepasselijke 
rechtskader om de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen.

Or. en

Amendement 244
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 bis) Minimumeisen inzake 
interoperabiliteit voor zeer grote 
onlineplatforms kunnen nieuwe kansen 
scheppen voor de ontwikkeling van 
innovatieve diensten, de lock-in-effecten 
van gesloten platforms vermijden en het 
concurrentievermogen en 
keuzemogelijkheid voor gebruikers 
waarborgen. Deze eisen moeten interactie 
door afnemers tussen verschillende 
platforms mogelijk maken. Zeer grote 
onlineplatforms moeten voorzien in een 
interface voor applicatieprogrammering 
met behulp waarvan platforms van derden 
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en hun afnemers kunnen interopereren 
met de hoofdfuncties en afnemers van het 
platform. Het kunnen ontvangen van 
informatie van bepaalde accounts, het 
kunnen delen van verstrekte inhoud en 
het daarop reageren zou tot de 
hoofdfuncties kunnen behoren. Platforms 
worden niet door de 
interoperabiliteitseisen ervan weerhouden 
hun afnemers aanvullende en nieuwe 
functies te bieden.

Or. en

Motivering

Overweging ter toelichting van artikel 33 bis over interoperabiliteit zoals voorgesteld in het 
ontwerpadvies.

Amendement 245
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) De Commissie en de Raad voor 
digitale diensten moeten de opstelling van 
gedragscodes aanmoedigen om bij te 
dragen tot de toepassing van deze 
verordening. Hoewel de uitvoering van 
gedragscodes meetbaar moet zijn en onder 
publiek toezicht moet staan, mag dit geen 
afbreuk doen aan het vrijwillige karakter 
van dergelijke codes en aan de vrijheid 
van de betrokken partijen om te beslissen 
of zij al dan niet deelnemen. In bepaalde 
omstandigheden is het belangrijk dat zeer 
grote onlineplatforms samenwerken bij de 
opstelling en naleving van specifieke 
gedragscodes. Niets in deze verordening 
belet andere dienstverleners om dezelfde 
zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen, 
beste praktijken vast te stellen en te 
profiteren van de richtsnoeren van de 
Commissie en de Raad voor digitale 

Schrappen
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diensten, door deel te nemen aan dezelfde 
gedragscodes.

Or. en

Amendement 246
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) De Commissie en de Raad voor 
digitale diensten moeten de opstelling van 
gedragscodes aanmoedigen om bij te 
dragen tot de toepassing van deze 
verordening. Hoewel de uitvoering van 
gedragscodes meetbaar moet zijn en onder 
publiek toezicht moet staan, mag dit geen 
afbreuk doen aan het vrijwillige karakter 
van dergelijke codes en aan de vrijheid van 
de betrokken partijen om te beslissen of zij 
al dan niet deelnemen. In bepaalde 
omstandigheden is het belangrijk dat zeer 
grote onlineplatforms samenwerken bij de 
opstelling en naleving van specifieke 
gedragscodes. Niets in deze verordening 
belet andere dienstverleners om dezelfde 
zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen, 
beste praktijken vast te stellen en te 
profiteren van de richtsnoeren van de 
Commissie en de Raad voor digitale 
diensten, door deel te nemen aan dezelfde 
gedragscodes.

(67) De Commissie en de Raad voor 
digitale diensten moeten de opstelling van 
gedragscodes aanmoedigen om bij te 
dragen tot de toepassing van deze 
verordening en onlineplatforms 
aanmoedigen die codes te volgen. Hoewel 
de uitvoering van gedragscodes meetbaar 
moet zijn en onder publiek toezicht moet 
staan, mag dit geen afbreuk doen aan het 
vrijwillige karakter van dergelijke codes en 
aan de vrijheid van de betrokken partijen 
om te beslissen of zij al dan niet 
deelnemen. In bepaalde omstandigheden is 
het belangrijk dat zeer grote 
onlineplatforms samenwerken bij de 
opstelling en naleving van specifieke 
gedragscodes. Niets in deze verordening 
belet andere dienstverleners om dezelfde 
zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen, 
beste praktijken vast te stellen en te 
profiteren van de richtsnoeren van de 
Commissie en de Raad voor digitale 
diensten, door deel te nemen aan dezelfde 
gedragscodes.

Or. en

Amendement 247
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 68
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 248
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 68
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 68
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 69
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 251
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(69) De regels inzake gedragscodes in 
het kader van deze verordening zouden als 
basis kunnen dienen voor de reeds 
bestaande inspanningen op het gebied van 
zelfregulering op Unieniveau, met inbegrip 
van de productveiligheidsbelofte, het 
memorandum van overeenstemming tegen 
namaakproducten, de gedragscode tegen 
illegale haatzaaiende uitlatingen en de 
praktijkcode betreffende desinformatie. 
Met name wat deze laatste betreft, 
aangezien de Commissie in mei 2021 
richtsnoeren heeft gegeven voor het 
versterken van de praktijkcode betreffende 
desinformatie, zoals aangekondigd in het 
Europees actieplan voor de democratie.
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Or. en

Amendement 252
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) In geval van buitengewone 
omstandigheden die van invloed zijn op de 
openbare veiligheid of de 
volksgezondheid, kan de Commissie het 
initiatief nemen tot het opstellen van 
crisisprotocollen om een snelle, collectieve 
en grensoverschrijdende reactie in de 
onlineomgeving te coördineren. 
Buitengewone omstandigheden kunnen 
onvoorziene gebeurtenissen inhouden, 
zoals aardbevingen, orkanen, pandemieën 
en andere ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de volksgezondheid, 
oorlog en terroristische aanslagen, 
waarbij bijvoorbeeld onlineplatforms 
kunnen worden misbruikt voor de snelle 
verspreiding van illegale inhoud of 
desinformatie of waarbij de behoefte 
ontstaat aan een snelle verspreiding van 
betrouwbare informatie. In het licht van 
de belangrijke rol van zeer grote 
onlineplatforms bij de verspreiding van 
informatie in onze samenlevingen en over 
de grenzen heen, moeten dergelijke 
platforms worden aangemoedigd 
specifieke crisisprotocollen op te stellen 
en toe te passen. Dergelijke 
crisisprotocollen mogen slechts voor een 
beperkte periode worden geactiveerd en de 
vastgestelde maatregelen moeten 
daarnaast beperkt blijven tot wat strikt 
noodzakelijk is om de buitengewone 
omstandigheid aan te pakken. Deze 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met deze verordening en mogen niet 
neerkomen op een algemene verplichting 
voor de deelnemende zeer grote 

Schrappen
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onlineplatforms om toezicht te houden op 
de informatie die zij doorgeven of 
opslaan, noch om actief te zoeken naar 
feiten of omstandigheden die op illegale 
inhoud wijzen.

Or. en

Amendement 253
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) In geval van buitengewone 
omstandigheden die van invloed zijn op de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid, 
kan de Commissie het initiatief nemen tot 
het opstellen van crisisprotocollen om een 
snelle, collectieve en grensoverschrijdende 
reactie in de onlineomgeving te 
coördineren. Buitengewone 
omstandigheden kunnen onvoorziene 
gebeurtenissen inhouden, zoals 
aardbevingen, orkanen, pandemieën en 
andere ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de volksgezondheid, 
oorlog en terroristische aanslagen, waarbij 
bijvoorbeeld onlineplatforms kunnen 
worden misbruikt voor de snelle 
verspreiding van illegale inhoud of 
desinformatie of waarbij de behoefte 
ontstaat aan een snelle verspreiding van 
betrouwbare informatie. In het licht van de 
belangrijke rol van zeer grote 
onlineplatforms bij de verspreiding van 
informatie in onze samenlevingen en over 
de grenzen heen, moeten dergelijke 
platforms worden aangemoedigd specifieke 
crisisprotocollen op te stellen en toe te 
passen. Dergelijke crisisprotocollen mogen 
slechts voor een beperkte periode worden 
geactiveerd en de vastgestelde maatregelen 
moeten daarnaast beperkt blijven tot wat 

(71) In geval van buitengewone 
omstandigheden die van invloed zijn op de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid, 
kan de Commissie het initiatief nemen tot 
het opstellen van crisisprotocollen om een 
snelle, collectieve en grensoverschrijdende 
reactie in de onlineomgeving in het 
openbaar belang te coördineren. 
Buitengewone omstandigheden kunnen 
onvoorziene gebeurtenissen inhouden, 
zoals aardbevingen, orkanen, pandemieën 
en andere ernstige grensoverschrijdende 
bedreigingen van de volksgezondheid, 
oorlog en terroristische aanslagen, waarbij 
bijvoorbeeld onlineplatforms kunnen 
worden misbruikt voor de snelle 
verspreiding van illegale inhoud of 
desinformatie of waarbij de behoefte 
ontstaat aan een snelle verspreiding van 
betrouwbare informatie. In het licht van de 
belangrijke rol van zeer grote 
onlineplatforms bij de verspreiding van 
informatie in onze samenlevingen en over 
de grenzen heen, moeten dergelijke 
platforms worden aangemoedigd specifieke 
crisisprotocollen op te stellen en toe te 
passen. Dergelijke crisisprotocollen mogen 
slechts voor een beperkte periode worden 
geactiveerd en de vastgestelde maatregelen 
moeten daarnaast beperkt blijven tot wat 
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strikt noodzakelijk is om de buitengewone 
omstandigheid aan te pakken. Deze 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met deze verordening en mogen niet 
neerkomen op een algemene verplichting 
voor de deelnemende zeer grote 
onlineplatforms om toezicht te houden op 
de informatie die zij doorgeven of opslaan, 
noch om actief te zoeken naar feiten of 
omstandigheden die op illegale inhoud 
wijzen.

strikt noodzakelijk is om de buitengewone 
omstandigheid aan te pakken. Deze 
maatregelen moeten in overeenstemming 
zijn met deze verordening en mogen niet 
neerkomen op een algemene verplichting 
voor de deelnemende zeer grote 
onlineplatforms om toezicht te houden op 
de informatie die zij doorgeven of opslaan, 
noch om actief te zoeken naar feiten of 
omstandigheden die op illegale inhoud 
wijzen.

Or. en

Amendement 254
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) De lidstaten kunnen een bestaande 
nationale instantie aanwijzen die de functie 
van coördinator voor digitale diensten te 
vervult, of die specifieke taken heeft om 
deze verordening toe te passen en te 
handhaven, op voorwaarde dat een 
dergelijke aangewezen instantie voldoet 
aan de vereisten van deze verordening, 
bijvoorbeeld met betrekking tot haar 
onafhankelijkheid. Bovendien is het de 
lidstaten in beginsel niet verboden om 
functies binnen een bestaande instantie 
samen te voegen, overeenkomstig het 
Unierecht. De maatregelen daartoe kunnen 
onder meer inhouden dat de voorzitter of 
een bestuurslid van een collegiaal orgaan 
van een bestaande instantie niet vóór het 
verstrijken van zijn ambtstermijn mag 
worden ontslagen op de enkele grond dat 
een institutionele hervorming heeft 
plaatsgevonden waarbij verschillende 
functies binnen één instantie zijn 
samengevoegd, bij gebrek aan regels die 
waarborgen dat dergelijke ontslagen de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 

(75) De lidstaten kunnen een bestaande 
nationale instantie aanwijzen die de functie 
van coördinator voor digitale diensten te 
vervult, of die specifieke taken heeft om 
deze verordening toe te passen en te 
handhaven, op voorwaarde dat een 
dergelijke aangewezen instantie voldoet 
aan de vereisten van deze verordening, 
bijvoorbeeld met betrekking tot haar 
onafhankelijkheid. Bovendien is het de 
lidstaten in beginsel niet verboden om 
functies binnen een bestaande instantie 
samen te voegen, overeenkomstig het 
Unierecht. Zij mogen echter niet dezelfde 
instanties aanwijzen als die 
overeenkomstig artikel 30 van de richtlijn 
audiovisuele diensten zijn aangewezen 
teneinde te vermijden dat één instelling de 
bevoegdheid wordt verleend om het 
volledige medialandschap en de 
onlineruimte van de lidstaat vorm te 
geven. De maatregelen daartoe kunnen 
onder meer inhouden dat de voorzitter of 
een bestuurslid van een collegiaal orgaan 
van een bestaande instantie niet vóór het 
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die leden niet in het gedrang brengen. verstrijken van zijn ambtstermijn mag 
worden ontslagen op de enkele grond dat 
een institutionele hervorming heeft 
plaatsgevonden waarbij verschillende 
functies binnen één instantie zijn 
samengevoegd, bij gebrek aan regels die 
waarborgen dat dergelijke ontslagen de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
die leden niet in het gedrang brengen.

Or. en

Amendement 255
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Bij gebrek aan een algemene 
verplichting voor de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten om een fysieke 
aanwezigheid op het grondgebied van een 
van de lidstaten te garanderen, moet 
duidelijk worden gemaakt onder de 
rechtsmacht van welke lidstaat deze 
aanbieders vallen voor de handhaving door 
de nationale bevoegde instanties van de in 
de hoofdstukken III en IV vastgestelde 
regels. Een aanbieder moet onder de 
rechtsmacht vallen van de lidstaat waar 
zich zijn hoofdvestiging bevindt, dat wil 
zeggen waar de aanbieder zijn 
hoofdkantoor of wettelijke zetel heeft en 
waar de belangrijkste financiële functies en 
operationele controle worden uitgeoefend. 
Ten aanzien van aanbieders die geen 
vestiging in de Unie hebben, maar die 
diensten in de Unie aanbieden en daarom 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet de lidstaat waar 
deze aanbieders hun wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
rechtsmacht hebben, gelet op de functie 
van wettelijke vertegenwoordigers uit 
hoofde van deze verordening. Met het oog 

(76) Bij gebrek aan een algemene 
verplichting voor de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten om een fysieke 
aanwezigheid op het grondgebied van een 
van de lidstaten te garanderen, moet 
duidelijk worden gemaakt onder de 
rechtsmacht van welke lidstaat deze 
aanbieders vallen voor de handhaving door 
de nationale bevoegde instanties van de in 
de hoofdstukken III en IV vastgestelde 
regels. Een aanbieder moet onder de 
rechtsmacht vallen van de lidstaat waar 
zich zijn hoofdvestiging bevindt, dat wil 
zeggen waar de aanbieder zijn 
hoofdkantoor of wettelijke zetel heeft en 
waar de belangrijkste financiële functies en 
operationele controle worden uitgeoefend. 
Ten aanzien van aanbieders die geen 
vestiging in de Unie hebben, maar die 
diensten in de Unie aanbieden en daarom 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet de lidstaat waar 
deze aanbieders hun wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
rechtsmacht hebben, gelet op de functie 
van wettelijke vertegenwoordigers uit 
hoofde van deze verordening. Met het oog 
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op de doeltreffende toepassing van deze 
verordening moeten alle lidstaten echter 
rechtsmacht hebben ten aanzien van 
aanbieders die geen wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
mits het ne bis in idem-beginsel in acht is 
genomen. Daartoe moet elke lidstaat die 
rechtsmacht ten aanzien van dergelijke 
aanbieders uitoefent, alle andere lidstaten 
onverwijld in kennis stellen van de 
maatregelen die hij in het kader van de 
uitoefening van die jurisdictie heeft 
genomen.

op de doeltreffende toepassing van deze 
verordening moeten alle lidstaten echter 
rechtsmacht hebben ten aanzien van 
aanbieders die geen wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
mits het ne bis in idem-beginsel in acht is 
genomen. Daartoe moet elke lidstaat die 
rechtsmacht ten aanzien van dergelijke 
aanbieders uitoefent, alle andere lidstaten 
onverwijld in kennis stellen van de 
maatregelen die hij in het kader van de 
uitoefening van die jurisdictie heeft 
genomen. Met het oog op een 
doeltreffende bescherming van de 
grondrechten van EU-burgers waarbij 
rekening wordt gehouden met diverse 
nationale wetten en verschillen in sociaal-
culturele context tussen de landen, oefent 
een lidstaat bovendien rechtsmacht uit 
met betrekking tot zeer grote 
onlineplatforms die diensten aan een 
aanzienlijk aantal afnemers in een 
bepaalde lidstaat aanbieden. De 
rechtsmacht van de lidstaten is met name 
van belang in geval van zeer grote 
onlineplatforms die sociale media zijn, 
omdat zij een centrale rol spelen bij het 
bevorderen van het publieke debat.

Or. en

Amendement 256
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Bij de uitoefening van deze 
bevoegdheden moeten de bevoegde 
autoriteiten zich houden aan de 
toepasselijke nationale voorschriften 
inzake procedures en aangelegenheden, 
zoals de noodzaak van een voorafgaande 
toestemming van de rechter om bepaalde 
gebouwen te betreden en het wettelijk 

(79) Bij de uitoefening van deze 
bevoegdheden moeten de bevoegde 
autoriteiten zich houden aan de 
toepasselijke nationale voorschriften 
inzake procedures en aangelegenheden, 
zoals de noodzaak van een voorafgaande 
toestemming van de rechter om bepaalde 
gebouwen te betreden en het wettelijk 
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beroepsgeheim. Deze bepalingen moeten 
met name de eerbiediging van de 
grondrechten op een doeltreffende 
voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht, met inbegrip van het recht op 
verdediging, en het recht op eerbiediging 
van het privéleven waarborgen. In dit 
verband kunnen de garanties die in 
verband met de procedures van de 
Commissie uit hoofde van deze 
verordening worden geboden, als een 
passend referentiepunt dienen. Een 
voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 
procedure moet worden gewaarborgd 
voordat een definitieve beslissing wordt 
genomen, met inbegrip van het recht van 
de betrokken personen om te worden 
gehoord en het recht op toegang tot het 
dossier, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en het beroeps- en 
zakengeheim, alsmede de verplichting om 
de beslissingen op zinvolle wijze te 
motiveren. Dit belet echter niet dat in naar 
behoren gemotiveerde gevallen van 
urgentie en onder passende voorwaarden 
en procedurele regelingen, maatregelen 
kunnen worden genomen. De uitoefening 
van de bevoegdheden moet ook in 
verhouding staan tot, onder meer, de aard 
en de totale feitelijke of potentiële schade 
die door de inbreuk of de vermoedelijke 
inbreuk wordt veroorzaakt. De bevoegde 
autoriteiten moeten in beginsel rekening 
houden met alle relevante feiten en 
omstandigheden van de zaak, met inbegrip 
van de informatie die door de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten is 
verzameld.

beroepsgeheim. Deze bepalingen moeten 
met name de eerbiediging van de 
grondrechten op een doeltreffende 
voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht, met inbegrip van het recht op 
verdediging, en het recht op eerbiediging 
van het privéleven waarborgen. Een 
voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 
procedure moet worden gewaarborgd 
voordat een definitieve beslissing wordt 
genomen, met inbegrip van het recht van 
de betrokken personen om te worden 
gehoord en het recht op toegang tot het 
dossier, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en het beroeps- en 
zakengeheim, alsmede de verplichting om 
de beslissingen op zinvolle wijze te 
motiveren. Dit belet echter niet dat in naar 
behoren gemotiveerde gevallen van 
urgentie en onder passende voorwaarden 
en procedurele regelingen, maatregelen 
kunnen worden genomen. De uitoefening 
van de bevoegdheden moet ook in 
verhouding staan tot, onder meer, de aard 
en de totale feitelijke of potentiële schade 
die door de inbreuk of de vermoedelijke 
inbreuk wordt veroorzaakt. De bevoegde 
autoriteiten moeten in beginsel rekening 
houden met alle relevante feiten en 
omstandigheden van de zaak, met inbegrip 
van de informatie die door de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten is 
verzameld.

Or. en

Amendement 257
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Overweging 84
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) De coördinator voor digitale 
diensten moet regelmatig een verslag 
publiceren over de activiteiten die in het 
kader van deze verordening worden 
uitgevoerd. Aangezien de coördinator voor 
digitale diensten ook via het 
gemeenschappelijke systeem voor 
informatie-uitwisseling op de hoogte wordt 
gesteld van bevelen om actie te nemen 
tegen illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken die bij deze verordening 
worden geregeld, moet de coördinator voor 
digitale diensten in zijn jaarverslag het 
aantal en de categorieën van deze bevelen 
opnemen die door rechterlijke en 
administratieve instanties in zijn lidstaat 
aan de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten zijn uitgegeven.

(84) De coördinator voor digitale 
diensten moet regelmatig een verslag 
publiceren over de activiteiten die in het 
kader van deze verordening worden 
uitgevoerd. Aangezien de coördinator voor 
digitale diensten ook via het 
gemeenschappelijke systeem voor 
informatie-uitwisseling op de hoogte wordt 
gesteld van bevelen om actie te nemen 
tegen illegale inhoud of om informatie te 
verstrekken die bij deze verordening 
worden geregeld, moet de coördinator voor 
digitale diensten in zijn jaarverslag het 
aantal en de categorieën van deze bevelen 
opnemen die door rechterlijke, 
rechtshandhavings- en administratieve 
instanties in zijn lidstaat aan de aanbieders 
van tussenhandelsdiensten zijn uitgegeven.

Or. en

Amendement 258
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Wanneer een coördinator voor 
digitale diensten een andere coördinator 
voor digitale diensten verzoekt actie te 
ondernemen, moet de verzoekende 
coördinator voor digitale diensten, of de 
Raad voor digitale diensten indien deze een 
aanbeveling heeft gedaan om kwesties 
waarbij meer dan drie lidstaten betrokken 
zijn, te beoordelen, de zaak aan de 
Commissie kunnen voorleggen in geval 
van een meningsverschil over de 
beoordelingen of de genomen of 
voorgestelde maatregelen of indien er geen 
maatregelen zijn genomen. Evenzo moet 
de Commissie, op basis van de door de 
betrokken autoriteiten beschikbaar gestelde 

(85) Wanneer een coördinator voor 
digitale diensten een andere coördinator 
voor digitale diensten verzoekt actie te 
ondernemen, moet de verzoekende 
coördinator voor digitale diensten, of de 
Raad voor digitale diensten indien deze een 
aanbeveling heeft gedaan om kwesties 
waarbij meer dan drie lidstaten betrokken 
zijn, te beoordelen, de zaak aan de 
Commissie kunnen voorleggen in geval 
van een meningsverschil over de 
beoordelingen of de genomen of 
voorgestelde maatregelen of indien er geen 
maatregelen zijn genomen. Evenzo moet 
de Commissie, op basis van de door de 
betrokken autoriteiten beschikbaar gestelde 
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informatie, de bevoegde coördinator voor 
digitale diensten kunnen verzoeken de zaak 
opnieuw te beoordelen en de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat binnen een bepaalde termijn aan de 
eisen wordt voldaan. Deze mogelijkheid 
doet geen afbreuk aan de algemene taak 
van de Commissie om onder de controle 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie overeenkomstig de Verdragen, toe te 
zien op de toepassing van het Unierecht, en 
waar nodig, dit te handhaven. Indien de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging geen maatregelen 
neemt naar aanleiding van een dergelijk 
verzoek, kan de Commissie ook optreden 
op grond van afdeling 3 van hoofdstuk IV 
van deze verordening, wanneer de 
vermoedelijke inbreukmaker een zeer groot 
onlineplatform is.

informatie, de bevoegde coördinator voor 
digitale diensten kunnen verzoeken de zaak 
opnieuw te beoordelen en de nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat binnen een bepaalde termijn aan de 
eisen wordt voldaan. Deze mogelijkheid 
doet geen afbreuk aan de algemene taak 
van de Commissie om onder de controle 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie overeenkomstig de Verdragen, toe te 
zien op de toepassing van het Unierecht, en 
waar nodig, dit te handhaven. Indien de 
coördinator voor digitale diensten van de 
plaats van vestiging geen maatregelen 
neemt naar aanleiding van een dergelijk 
verzoek, kan de raad ook optreden op 
grond van afdeling 3 van hoofdstuk IV van 
deze verordening, wanneer de 
vermoedelijke inbreukmaker een zeer groot 
onlineplatform is.

Or. en

Amendement 259
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Gezien de bijzondere uitdagingen 
die zich kunnen voordoen met betrekking 
tot de beoordeling en het waarborgen van 
de naleving van een zeer groot 
onlineplatform, bijvoorbeeld in verband 
met de omvang of de complexiteit van een 
vermoedelijke inbreuk of de behoefte aan 
bepaalde expertise of capaciteiten op het 
niveau van de Unie, moeten de 
coördinatoren voor digitale diensten de 
mogelijkheid hebben om de Commissie op 
vrijwillige basis te verzoeken in te grijpen 
en haar onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden in het kader 
van deze verordening uit te oefenen.

(87) Gezien de bijzondere uitdagingen 
die zich kunnen voordoen met betrekking 
tot de beoordeling en het waarborgen van 
de naleving van een zeer groot 
onlineplatform, bijvoorbeeld in verband 
met de omvang of de complexiteit van een 
vermoedelijke inbreuk of de behoefte aan 
bepaalde expertise of capaciteiten op het 
niveau van de Unie, moeten de 
coördinatoren voor digitale diensten de 
mogelijkheid hebben om de raad te 
verzoeken in te grijpen en zijn onderzoeks- 
en handhavingsbevoegdheden in het kader 
van deze verordening uit te oefenen.
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Or. en

Amendement 260
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 261
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) Hiertoe moet de raad adviezen, 
verzoeken en aanbevelingen aan 
coördinatoren voor digitale diensten of 
andere bevoegde nationale autoriteiten 
kunnen vaststellen. Hoewel het niet 
juridisch bindend is, moet het besluit om 
hiervan af te wijken naar behoren worden 
gemotiveerd en kan het door de 
Commissie in overweging worden 

(90) Hiertoe moet de raad besluiten, 
adviezen, verzoeken en aanbevelingen aan 
coördinatoren voor digitale diensten of 
andere bevoegde nationale autoriteiten 
kunnen vaststellen.
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genomen bij de beoordeling of de 
betrokken lidstaat deze verordening 
naleeft.

Or. en

Amendement 262
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten samenbrengen onder 
het voorzitterschap van de Commissie, met 
als doel bij hem ingediende kwesties te 
beoordelen in een volledig Europese 
dimensie. Met het oog op mogelijke 
horizontale elementen die relevant zijn 
voor de regelgevingskaders op EU-niveau 
moet de raad de bevoegdheid krijgen om 
samen te werken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU die verantwoordelijkheden 
hebben op gebieden zoals gelijkheid, 
waaronder gendergelijkheid, en non-
discriminatie, gegevensbescherming, 
elektronische communicatie, audiovisuele 
diensten, detectie en onderzoek van fraude 
tegen de EU-begroting wat betreft 
douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren.

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten samenbrengen onder 
het voorzitterschap van de Commissie, met 
als doel bij hem ingediende kwesties te 
beoordelen in een volledig Europese 
dimensie. Met het oog op mogelijke 
horizontale elementen die relevant zijn 
voor de regelgevingskaders op EU-niveau 
moet de raad de bevoegdheid krijgen om 
samen te werken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU die verantwoordelijkheden 
hebben op gebieden zoals gelijkheid, 
waaronder gendergelijkheid, en non-
discriminatie, gegevensbescherming, 
concurrentievermogen, elektronische 
communicatie, audiovisuele diensten, 
detectie en onderzoek van fraude tegen de 
EU-begroting wat betreft douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren.

Or. en

Amendement 263
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 92
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(92) Via de voorzitter moet de 
Commissie deelnemen aan de raad zonder 
stemrecht. Via de voorzitter moet de 
Commissie verzekeren dat de agenda van 
de vergaderingen wordt opgesteld 
overeenkomstig de verzoeken van de leden 
van de raad zoals vastgesteld in het 
reglement en in overeenstemming met de 
in deze verordening vastgestelde plichten 
van de raad.

(92) De Commissie moet deelnemen aan 
de raad zonder stemrecht.

Or. en

Amendement 264
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(96) Wanneer het platform de inbreuk 
op de bepaling die alleen van toepassing is 
op zeer grote onlineplatforms niet 
doeltreffend heeft aangepakt krachtens het 
actieplan, kan alleen de Commissie, op 
eigen initiatief of na advies van de raad, 
beslissen om de betrokken inbreuk verder 
te onderzoeken, alsook de maatregelen die 
het platform vervolgens heeft genomen, 
met uitsluiting van de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging. Nadat zij de 
nodige onderzoeken heeft uitgevoerd, moet 
de Commissie besluiten kunnen 
uitvaardigen die een inbreuk vaststellen en 
moet zij sancties kunnen opleggen met 
betrekking tot zeer grote onlineplatforms 
waar dit gerechtvaardigd is. Zij moet ook 
de mogelijkheid hebben om op te treden in 
grensoverschrijdende situaties waarin de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging ondanks het verzoek van de 
Commissie geen maatregelen nam, of in 
situaties waarin de coördinator voor 

(96) Wanneer het platform de inbreuk 
op de bepaling die alleen van toepassing is 
op zeer grote onlineplatforms niet 
doeltreffend heeft aangepakt krachtens het 
actieplan, beslist alleen de raad, op eigen 
initiatief of op verzoek, om de betrokken 
inbreuk verder te onderzoeken, alsook de 
maatregelen die het platform vervolgens 
heeft genomen, met uitsluiting van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Nadat hij de nodige onderzoeken 
heeft uitgevoerd, moet de raad besluiten 
kunnen uitvaardigen die een inbreuk 
vaststellen en moet hij sancties kunnen 
opleggen met betrekking tot zeer grote 
onlineplatforms waar dit gerechtvaardigd 
is. Hij moet ook de mogelijkheid hebben 
om op te treden in grensoverschrijdende 
situaties waarin de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging ondanks het 
verzoek van de raad geen maatregelen 
nam, of in situaties waarin de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
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digitale diensten van vestiging de 
Commissie zelf heeft verzocht om tussen te 
komen, in verband met een door een zeer 
groot onlineplatform gepleegde inbreuk op 
enige andere bepaling van deze 
verordening.

raad zelf heeft verzocht om tussen te 
komen, in verband met een door een zeer 
groot onlineplatform gepleegde inbreuk op 
enige andere bepaling van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 265
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(97) De Commissie moet vrij kunnen 
beslissen of zij al dan niet wenst tussen te 
komen in een situatie waarin zij hiertoe 
krachtens deze verordening is 
gemachtigd. Zodra de Commissie de 
procedure heeft ingeleid, moeten de 
coördinatoren voor digitale diensten van 
vestiging worden uitgesloten van de 
uitoefening van hun onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden met betrekking 
tot het relevante gedrag van het betrokken 
zeer grote onlineplatform, om dubbel werk, 
inconsistenties en risico’s vanuit het 
oogpunt van het ne bis in idem-beginsel te 
vermijden. Omwille van de 
doeltreffendheid mogen deze coördinatoren 
voor digitale diensten evenwel niet worden 
uitgesloten van uitoefening van hun 
bevoegdheden, hetzij om de Commissie op 
haar verzoek bij te staan bij de uitvoering 
van haar toezichtstaken, hetzij met 
betrekking tot ander gedrag, waaronder 
gedrag door hetzelfde zeer grote 
onlineplatform dat vermoedelijk een 
nieuwe inbreuk vormt. Deze coördinatoren 
voor digitale diensten, alsook de raad en 
andere coördinatoren voor digitale diensten 
waar relevant, moeten de Commissie alle 
nodige informatie en bijstand verlenen 
zodat zij haar taken doeltreffend kan 

(97) Zodra de raad de procedure heeft 
ingeleid, moeten de coördinatoren voor 
digitale diensten van vestiging worden 
uitgesloten van de uitoefening van hun 
onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden 
met betrekking tot het relevante gedrag van 
het betrokken zeer grote onlineplatform, 
om dubbel werk, inconsistenties en risico’s 
vanuit het oogpunt van het ne bis in idem-
beginsel te vermijden. Omwille van de 
doeltreffendheid mogen deze coördinatoren 
voor digitale diensten evenwel niet worden 
uitgesloten van uitoefening van hun 
bevoegdheden, hetzij om de raad op zijn 
verzoek bij te staan bij de uitvoering van 
zijn toezichtstaken, hetzij met betrekking 
tot ander gedrag, waaronder gedrag door 
hetzelfde zeer grote onlineplatform dat 
vermoedelijk een nieuwe inbreuk vormt. 
Deze coördinatoren voor digitale diensten, 
alsook de raad en andere coördinatoren 
voor digitale diensten waar relevant, 
moeten alle nodige informatie en bijstand 
krijgen zodat zij hun taken doeltreffend 
kunnen uitvoeren.
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uitvoeren, terwijl de Commissie hen op 
haar beurt op de hoogte houdt van de 
uitoefening van haar bevoegdheden waar 
gepast. In dat opzicht moet de Commissie, 
waar gepast, rekening houden met door 
de raad of de betrokken coördinatoren 
voor digitale diensten uitgevoerde 
relevante beoordelingen en met door hen 
verzameld(e) relevant(e) bewijsmateriaal 
en informatie, onverminderd de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheid 
van de Commissie om indien nodig 
bijkomende onderzoeken uit te voeren.

Or. en

Amendement 266
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) Met het oog op zowel de bijzondere 
uitdagingen die kunnen voortvloeien uit het 
streven naar naleving door zeer grote 
onlineplatforms als het belang van dit ook 
daadwerkelijk te doen, gezien hun omvang 
en impact en de schade die zij kunnen 
aanrichten, moet de Commissie beschikken 
over sterke onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden zodat zij 
bepaalde van de in deze verordening 
vastgestelde regels kan onderzoeken, kan 
handhaven en er toezicht op kan houden, 
met volledige naleving van het 
evenredigheidsbeginsel en de rechten en 
belangen van de betrokken partijen.

(98) Met het oog op zowel de bijzondere 
uitdagingen die kunnen voortvloeien uit het 
streven naar naleving door zeer grote 
onlineplatforms als het belang van dit ook 
daadwerkelijk te doen, gezien hun omvang 
en impact en de schade die zij kunnen 
aanrichten, moet de raad beschikken over 
sterke onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden zodat hij 
bepaalde van de in deze verordening 
vastgestelde regels kan onderzoeken, kan 
handhaven en er toezicht op kan houden, 
met volledige naleving van het 
evenredigheidsbeginsel en de rechten en 
belangen van de betrokken partijen.

Or. en

Amendement 267
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(99) De Commissie moet met name 
toegang hebben tot alle relevante 
documenten, gegevens en informatie die 
nodig zijn om onderzoeken in te stellen en 
uit te voeren en om toezicht te houden op 
de naleving van de relevante in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen, 
ongeacht wie de eigenaar is van de 
betrokken documenten, gegevens of 
informatie, en ongeacht hun vorm of 
formaat, hun opslagmedium of de precieze 
plaats waar zij worden bewaard. De 
Commissie moet rechtstreeks kunnen eisen 
dat het betrokken zeer grote onlineplatform 
of relevante derde partijen die geen 
personen zijn, alle relevante 
bewijsmateriaal, gegevens en informatie 
verstrekt of verstrekken. Bovendien moet 
de Commissie voor de toepassing van deze 
verordening alle relevante informatie 
kunnen opvragen bij overheidsinstanties, -
organen of -agentschappen in de lidstaat of 
bij natuurlijke personen of rechtspersonen. 
De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben om toegang tot en verklaringen in 
verband met databanken en algoritmen van 
relevante personen te eisen, en om met hun 
toestemming personen te interviewen die in 
het bezit kunnen zijn van nuttige 
informatie en om de afgelegde 
verklaringen op te nemen. De Commissie 
moet tevens de bevoegdheid hebben om de 
inspecties te verrichten die noodzakelijk 
zijn om de relevante bepalingen van deze 
verordening te handhaven. Deze 
onderzoeksbevoegdheden zijn bedoeld als 
aanvulling op de mogelijkheid van de 
Commissie om coördinatoren voor digitale 
diensten en andere autoriteiten van de 
lidstaten om bijstand te vragen, 
bijvoorbeeld door informatie te verstrekken 
of bij de uitoefening van deze 
bevoegdheden.

(99) De raad moet met name toegang 
hebben tot alle relevante documenten, 
gegevens en informatie die nodig zijn om 
onderzoeken in te stellen en uit te voeren 
en om toezicht te houden op de naleving 
van de relevante in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen, ongeacht wie 
de eigenaar is van de betrokken 
documenten, gegevens of informatie, en 
ongeacht hun vorm of formaat, hun 
opslagmedium of de precieze plaats waar 
zij worden bewaard. De raad moet 
rechtstreeks kunnen eisen dat het betrokken 
zeer grote onlineplatform of relevante 
derde partijen die geen personen zijn, alle 
relevante bewijsmateriaal, gegevens en 
informatie verstrekt of verstrekken. 
Bovendien moet de raad voor de 
toepassing van deze verordening alle 
relevante informatie kunnen opvragen bij 
overheidsinstanties, -organen of -
agentschappen in de lidstaat of bij 
natuurlijke personen of rechtspersonen. De 
raad moet de bevoegdheid hebben om 
toegang tot en verklaringen in verband met 
databanken en algoritmen van relevante 
personen te eisen, en om met hun 
toestemming personen te interviewen die in 
het bezit kunnen zijn van nuttige 
informatie en om de afgelegde 
verklaringen op te nemen. De raad moet 
tevens de bevoegdheid hebben om de 
inspecties te verrichten die noodzakelijk 
zijn om de relevante bepalingen van deze 
verordening te handhaven. Deze 
onderzoeksbevoegdheden zijn bedoeld als 
aanvulling op de mogelijkheid van de raad 
om coördinatoren voor digitale diensten en 
andere autoriteiten van de lidstaten om 
bijstand te vragen, bijvoorbeeld door 
informatie te verstrekken of bij de 
uitoefening van deze bevoegdheden.
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Or. en

Amendement 268
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101) De betrokken zeer grote 
onlineplatforms en andere personen die 
zijn onderworpen aan de uitoefening van 
de bevoegdheden van de Commissie wier 
belangen door een besluit kunnen worden 
geraakt, moeten in de gelegenheid worden 
gesteld voorafgaand opmerkingen te 
maken, en aan de gegeven besluiten moet 
ruime bekendheid worden gegeven. Het 
recht van verdediging van de betrokken 
partijen, met name het recht van inzage van 
het dossier, moet worden gewaarborgd, zij 
het dat de bescherming van vertrouwelijke 
informatie van essentieel belang is. Voorts 
moet de Commissie, terwijl zij de 
vertrouwelijkheid van de informatie 
verzekert, ervoor zorgen dat alle informatie 
die zij voor haar besluit gebruikt, openbaar 
wordt gemaakt zodat degene tot wie het 
besluit is gericht, de feiten en 
overwegingen die tot het besluit hebben 
geleid, kan begrijpen.

(101) De betrokken zeer grote 
onlineplatforms en andere personen die 
zijn onderworpen aan de uitoefening van 
de bevoegdheden van de raad wier 
belangen door een besluit kunnen worden 
geraakt, moeten in de gelegenheid worden 
gesteld voorafgaand opmerkingen te 
maken, en aan de gegeven besluiten moet 
ruime bekendheid worden gegeven. Het 
recht van verdediging van de betrokken 
partijen, met name het recht van inzage van 
het dossier, moet worden gewaarborgd, zij 
het dat de bescherming van vertrouwelijke 
informatie van essentieel belang is. Voorts 
moet de raad, terwijl hij de 
vertrouwelijkheid van de informatie 
verzekert, ervoor zorgen dat alle informatie 
die hij voor zijn besluit gebruikt, openbaar 
wordt gemaakt zodat degene tot wie het 
besluit is gericht, de feiten en 
overwegingen die tot het besluit hebben 
geleid, kan begrijpen.

Or. en

Amendement 269
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Overweging 102

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(102) Met het oog op doeltreffendheid en 
efficiëntie moet de Commissie, bovenop de 

Schrappen
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algemene evaluatie van de verordening 
die zij uitvoert binnen de vijf jaar na 
inwerkingtreding, na de initiële beginfase 
en op basis van de eerste drie jaar waarin 
deze verordening van toepassing is, ook de 
activiteiten van de raad en zijn structuur 
evalueren.

Or. en

Amendement 270
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) In deze verordening worden de 
door het Handvest erkende grondrechten 
nageleefd alsook de grondrechten die de 
algemene beginselen van het EU-recht 
vormen. Derhalve moet deze verordening 
worden uitgelegd en toegepast in 
overeenstemming met deze grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie alsook de 
vrijheid en de pluriformiteit van de media. 
Bij de uitoefening van de in deze 
verordening vastgestelde bevoegdheden 
moeten alle betrokken overheidsinstanties 
in situaties waarin de relevante 
grondrechten in strijd zijn met elkaar, tot 
een eerlijk evenwicht tussen de betrokken 
rechten komen, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel.

(105) In deze verordening worden de 
door het Handvest erkende grondrechten 
nageleefd alsook de grondrechten die de 
algemene beginselen van het EU-recht 
vormen. Derhalve moet deze verordening 
worden uitgelegd en toegepast in 
overeenstemming met deze grondrechten, 
in het bijzonder de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie alsook de 
vrijheid en de pluriformiteit van de media. 
Bij de uitoefening van de in deze 
verordening vastgestelde bevoegdheden 
moeten alle betrokken overheidsinstanties 
in situaties waarin de relevante 
grondrechten in strijd zijn met elkaar, tot 
een eerlijk evenwicht tussen de betrokken 
rechten komen. Waarbij bovenmatig veel 
gewicht moet worden gehecht aan het 
grondrecht op vrije meningsuiting, 
aangezien dit grondrecht een van de 
hoekstenen van een democratische 
samenleving vormt. Andere grondrechten, 
zonder afbreuk te doen aan hun belang, 
vormen niet noodzakelijkerwijs een pijler 
onder een democratische samenleving. 
Wanneer grondrechten botsen, moet bij 
de vaststelling welk grondrecht in casu 
prevaleert, rekening gehouden worden 
met de toepasselijke jurisprudentie, in het 
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bijzonder de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens en de jurisprudentie van de 
toepasselijke rechtbanken in de 
onderscheiden lidstaten.

Or. nl

Amendement 271
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(106) Daar de doelstelling van deze 
verordening, te weten de goede werking 
van de interne markt en het verzekeren van 
een veilige, voorspelbare en vertrouwde 
onlineomgeving waarin de in het Handvest 
verankerde grondrechten naar behoren 
worden beschermd, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, omdat 
zij de vereiste harmonisatie en 
samenwerking niet behalen door alleen te 
handelen, maar dat zij vanwege hun 
territoriale en personele omvang beter door 
de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
die doelstelling te verwezenlijken,

(106) Daar de doelstelling van deze 
verordening, te weten de goede werking 
van de interne markt en het verzekeren van 
een technologisch veilige, voorspelbare en 
vertrouwde onlineomgeving waarin de in 
het Handvest verankerde grondrechten naar 
behoren worden beschermd, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, omdat zij de vereiste 
harmonisatie en samenwerking niet 
behalen door alleen te handelen, maar dat 
zij vanwege hun territoriale en personele 
omvang beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
die doelstelling te verwezenlijken,

Or. nl

Amendement 272
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 273
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten doeltreffend 
worden beschermd.

(b) uniforme regels vaststellen voor een 
veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten doeltreffend 
worden beschermd, met name het recht op 
vrijheid van mening en meningsuiting.

Or. es

Amendement 274
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten doeltreffend 
worden beschermd.

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een technologisch veilige, voorspelbare en 
betrouwbare onlineomgeving.

Or. nl



PE693.830v01-00 150/458 AM\1233797NL.docx

NL

Amendement 275
Rob Rooken

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) garanderen dat eenieder zijn of haar 
grondrechten, met name het grondrecht 
op de vrijheid van meningsuiting, 
doeltreffend worden beschermd en 
vrijelijk uitgeoefend kunnen worden 
binnen de grenzen die door de wet worden 
gesteld.

Or. nl

Amendement 276
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) innovatie, digitale transitie en 
economische groei bevorderen en een 
gelijk speelveld tot stand brengen voor 
digitale diensten op de interne markt.

Or. en

Amendement 277
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) minderjarigen die gebruikmaken 
van diensten uit hoofde van deze 
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verordening beschermen.

Or. en

Amendement 278
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 279
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op kwesties die betrekking 
hebben op diensten van de 
informatiemaatschappij uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn 2002/58/EG, waaronder de 
aansprakelijkheid van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers.

Or. en

Amendement 280
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is te vaag.

Amendement 281
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) Richtlijn 2002/58/EG.

Or. en

Amendement 282
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 283
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een groot aantal gebruikers in een 
of meerdere lidstaten; of

Schrappen

Or. en

Amendement 284
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “illegale inhoud”: alle informatie 
die op zichzelf of door verwijzing naar een 
activiteit, met inbegrip van de verkoop van 
producten of het verlenen van diensten, 
niet in overeenstemming is met het EU-
recht of met het recht van een lidstaat, 
ongeacht het precieze voorwerp of de 
precieze aard van die wet;

(g) “illegale inhoud”: informatie of 
activiteit, met inbegrip van de verkoop van 
producten of het verlenen van diensten, die 
niet in overeenstemming is met het EU-
recht of met het straf-, bestuurs- of 
civielrechtelijk kader van een lidstaat;

Or. en

Amendement 285
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “illegale inhoud”: alle informatie 
die op zichzelf of door verwijzing naar een 
activiteit, met inbegrip van de verkoop van 
producten of het verlenen van diensten, 
niet in overeenstemming is met het EU-
recht of met het recht van een lidstaat, 

(g) “illegale inhoud”: alle informatie, 
met inbegrip van de verkoop van producten 
of het verlenen van diensten, die niet in 
overeenstemming is met het EU-recht of 
met het recht van een lidstaat, ongeacht het 
precieze voorwerp of de precieze aard van 
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ongeacht het precieze voorwerp of de 
precieze aard van die wet;

die wet;

Or. en

Amendement 286
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “mogelijk illegale inhoud”: 
inhoud die redelijkerwijs niet met 
zekerheid als illegaal kan worden 
aangemerkt, maar wel verdachte 
elementen bevat;

Or. it

Amendement 287
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) “manifest illegale inhoud”: 
inhoud waarvan door eenieder zonder 
enige twijfel kan worden vastgesteld dat 
de inhoud in strijd is met de wet. 
Manifeste illegale inhoud is in ieder geval 
inhoud waarin seksuele handelingen met 
minderjarigen voorkomen, of directe 
oproepen tot geweld;

Or. nl

Amendement 288
Anna Júlia Donáth
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) “zeer groot onlineplatform”: een 
aanbieder van een hostingdienst die zijn 
diensten aanbiedt aan een gemiddeld 
aantal maandelijks actieve afnemers van 
de dienst in de EU dat gelijk aan of groter 
dan 45 miljoen is, berekend 
overeenkomstig de in lid 3 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vastgestelde 
methodologie;

Or. en

Amendement 289
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter n
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 291
Beata Kempa, Patryk Jaki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 292
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter o
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 293
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter p
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) “inhoudsmoderatie”: de door 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
uitgevoerde activiteiten die gericht zijn op 
het opsporen, identificeren en aanpakken 
van illegale inhoud of informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden, die wordt verstrekt door 
afnemers van de dienst, met inbegrip van 
maatregelen die gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid, zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van die illegale inhoud of 
die informatie, zoals demotie, 
uitschakeling van toegang ertoe, of 
verwijdering ervan, of voor de 
mogelijkheid van afnemers om die 
informatie te verstrekken, zoals de 
beëindiging of opschorting van een account 
van een afnemer;

(p) “inhoudsmoderatie”: de door 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
uitgevoerde activiteiten die gericht zijn op 
het opsporen, identificeren en aanpakken 
van illegale inhoud in de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, die wordt verstrekt 
door afnemers van de dienst, met inbegrip 
van maatregelen die gevolgen hebben voor 
de beschikbaarheid, zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van die illegale inhoud, 
zoals demotie, uitschakeling van toegang 
ertoe, of verwijdering ervan, of voor de 
mogelijkheid van afnemers om die 
informatie te verstrekken, zoals de 
beëindiging of opschorting van een account 
van een afnemer;

Or. es

Amendement 295
Paul Tang, Patrick Breyer, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Gerichte digitale reclame

1. Aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij verzamelen of 
verwerken geen persoonsgegevens zoals 
bepaald in Verordening (EU) 2016/679 
om de afnemers te bepalen aan wie 
reclame wordt weergegeven.
2. Deze bepaling vormt geen beletsel voor 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij om de afnemers 
te bepalen aan wie reclame wordt 
weergegeven op basis van contextuele 
informatie zoals trefwoorden, de door het 
apparaat van de afnemer 
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gecommuniceerde taalinstelling of het 
geografische gebied van de afnemers aan 
wie reclame wordt weergegeven.
3. Het gebruik van de in lid 2 bedoelde 
contextuele informatie is alleen 
toegestaan als het niet voorziet in de 
directe of, door het te combineren met 
andere informatie, indirecte identificatie 
van een of meer natuurlijke personen, met 
name op basis van een 
identificatiekenmerk zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een 
online-identificatiekenmerk of een of 
meer specifieke factoren van de fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale 
identiteit van die natuurlijke persoon of 
personen.

Or. en

Amendement 296
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Digitale privacy
Waar technisch mogelijk moet een 
verlener van een dienst van de 
informatiemaatschappij het gebruik van 
en betaling voor die dienst mogelijk 
maken zonder persoonsgegevens van de 
afnemer te verzamelen.
Een verlener van een dienst van de 
informatiemaatschappij verwerkt 
persoonsgegevens van afnemers die 
gebruikmaken van een dienst uitsluitend 
voor zover dat strikt noodzakelijk is om 
het gebruik van de dienst door de 
afnemers mogelijk te maken, of om de 
afnemers het gebruik van de dienst in 
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rekening te brengen. Een beheerder van 
een onlineplatform mag 
persoonsgegevens van afnemers die 
gebruikmaken van een dienst verwerken 
met als enige doel het gebruik van een 
aanbevelingssysteem mogelijk te maken 
als de afnemers hun uitdrukkelijke 
toestemming hebben gegeven, als bepaald 
in artikel 4, punt 11, van 
Verordening (EU) 2016/679. De lidstaten 
mogen verleners van een dienst van de 
informatiemaatschappij niet verplichten 
om de persoonsgegevens te bewaren van 
alle afnemers die gebruikmaken van de 
dienst.
Een verlener van een dienst van de 
informatiemaatschappij heeft het recht 
eind-tot-eindencryptie te verlenen en 
ondersteunen. 

Or. en

Amendement 297
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de doorgegeven informatie niet 
door de dienstverlener wordt geselecteerd 
of gewijzigd.

(c) de doorgegeven informatie niet 
door de dienstverlener wordt geselecteerd 
of gewijzigd, waaronder ook moderatie 
van niet-illegale inhoud in de lidstaat 
waar de dienst wordt verricht.

Or. es

Amendement 298
Marina Kaljurand

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

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

Schrappen

Or. en

Amendement 299
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PE693.830v01-00 162/458 AM\1233797NL.docx

NL

Or. en

Amendement 301
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 302
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 303
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de dienstverlener de informatie niet 
wijzigt;

(a) de dienstverlener de informatie niet 
wijzigt, waaronder ook moderatie van 
niet-illegale inhoud in de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht;

Or. es

Amendement 304
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 305
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 306
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de dienstverlener niet 
daadwerkelijk kennis heeft van de 
onwettige activiteit of illegale inhoud en, 
wanneer het een 
schadevergoedingsvordering betreft, geen 
kennis heeft van feiten of omstandigheden 
waaruit het onwettige karakter van de 
activiteit of de illegale inhoud duidelijk 
blijkt; of

(a) de dienstverlener niet 
daadwerkelijk kennis heeft van de 
onwettige activiteit of illegale inhoud; of

Or. en

Amendement 307
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de dienstverlener niet 
daadwerkelijk kennis heeft van de 
onwettige activiteit of illegale inhoud en, 
wanneer het een 
schadevergoedingsvordering betreft, geen 
kennis heeft van feiten of omstandigheden 
waaruit het onwettige karakter van de 
activiteit of de illegale inhoud duidelijk 
blijkt; of

(a) de dienstverlener niet 
daadwerkelijk kennis heeft van de illegale 
inhoud en, wanneer het een 
schadevergoedingsvordering betreft, geen 
kennis heeft van feiten of omstandigheden 
waaruit het onwettige karakter van de 
activiteit of de illegale inhoud duidelijk 
blijkt; of

Or. en

Amendement 308
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de dienstverlener, zodra hij van het 
bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft 
of besef krijgt, prompt handelt om de 
illegale inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken.

(b) de dienstverlener, zodra hij van het 
bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft 
of besef krijgt, handelt om zo snel mogelijk 
de illegale inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken met 
strikte eerbiediging van het beginsel van 
vrijheid van meningsuiting.

Or. en

Amendement 309
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de dienstverlener, zodra hij van het 
bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft 
of besef krijgt, prompt handelt om de 
illegale inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken.

(b) de dienstverlener, zodra hij van het 
bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft, 
prompt handelt om de illegale inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken.

Or. en

Amendement 310
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de in het EU-recht 
of in nationale administratieve of 
rechtskaders vastgestelde specifieke 
bepalingen, moeten aanbieders van 
hostingdiensten, wanneer zij 
daadwerkelijk kennis of besef hebben van 
illegale inhoud, die inhoud zo snel 
mogelijk verwijderen of ontoegankelijk te 
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maken, en dat in elk geval:
(a) binnen 24 uur wanneer de illegale 
inhoud de openbare orde, de openbare 
veiligheid – waaronder inhoud ter 
bevordering van terrorisme – of de 
volksgezondheid ernstig kan schaden of 
de gezondheid of veiligheid van 
consumenten ernstig kan schaden; 
dergelijke bepalingen moeten specifiek 
van toepassing zijn op materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen, 
kinderlokkerij en onlinepesten;
(b) binnen vier dagen in alle andere 
gevallen;
wanneer de aanbieder van 
hostingdiensten de verplichting in lid 1 bis 
niet kan nakomen vanwege overmacht of 
om gegronde technische of operationele 
redenen, stelt hij de bevoegde autoriteit 
die op grond van artikel 8 een bevel heeft 
uitgegeven of de afnemer van de dienst 
die op grond van artikel 14 een 
kennisgeving heeft ingediend, onverwijld 
in kennis van die redenen.

Or. en

Amendement 311
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 1 is niet van toepassing met 
betrekking tot aansprakelijkheid krachtens 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming van 
onlineplatforms die consumenten in staat 
stelt op afstand gesloten overeenkomsten 
met handelaren aan te gaan, wanneer dit 
onlineplatform de specifieke informatie 
toont of anderszins de betrokken specifieke 
transactie mogelijk maakt op een wijze die 
een gemiddelde en redelijk geïnformeerde 

3. Lid 1 is niet van toepassing met 
betrekking tot aansprakelijkheid krachtens 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming van 
onlineplatforms die consumenten in staat 
stelt op afstand gesloten overeenkomsten 
met handelaren aan te gaan, wanneer dit 
onlineplatform de specifieke informatie 
toont of anderszins de betrokken specifieke 
transactie mogelijk maakt op een wijze die 
een consument zou doen geloven dat de 
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consument zou doen geloven dat de 
informatie, of het product dat of de dienst 
die het voorwerp van de transactie is, 
wordt verstrekt hetzij door het 
onlineplatform zelf, hetzij door een 
afnemer van de dienst die op gezag of 
onder toezicht van de dienstverlener 
handelt.

informatie, of het product dat of de dienst 
die het voorwerp van de transactie is, 
wordt verstrekt hetzij door het 
onlineplatform zelf, hetzij door een 
afnemer van de dienst die op gezag of 
onder toezicht van de dienstverlener 
handelt.

Or. en

Amendement 312
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 313
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 314
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Vrijwillige onderzoeken op eigen initiatief 

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

Or. en

Amendement 315
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwillige onderzoeken op eigen initiatief 
en naleving van de wetgeving

Naleving van de wetgeving

Or. en

Amendement 316
Marina Kaljurand, Paul Tang
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden niet geacht te zijn uitgesloten van 
de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid louter 
omdat zij de verplichte maatregelen nemen 
om de vereisten van het EU-recht na te 
leven, waaronder de in deze verordening 
vastgestelde vereisten.

Or. en

Amendement 317
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
worden niet geacht te zijn uitgesloten van 
de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde 
vrijstellingen van aansprakelijkheid louter 
omdat zij vrijwillige onderzoeken of 
andere activiteiten uitvoeren die zijn 
gericht op het opsporen, het identificeren 
en het bij de nationale bevoegde autoriteit 
melden van illegale inhoud krachtens het 
toepasselijk recht.

Or. it
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Amendement 318
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 320
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geen algemene verplichtingen inzake 
toezicht of actieve vaststelling van feiten

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

Or. en

Amendement 322
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Geen enkele bepaling van deze 
verordening mag worden opgevat als het 
gelasten, opleggen of aanbevelen van het 
gebruik van geautomatiseerde 
besluitvorming of de monitoring van het 
gedrag van een groot aantal natuurlijke 
personen.

Or. en

Amendement 323
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 324
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 325
Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
mogen niet worden verplicht tot het 
gebruik van geautomatiseerde 
hulpmiddelen voor inhoudsmoderatie.

Or. en

Amendement 326
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Geen beperking van anonimiteit

Aan aanbieders van 
tussenhandelsdiensten wordt geen 
algemene verplichting opgelegd om het 
anonieme of pseudonieme gebruik van 
hun diensten te beperken.
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Or. en

Amendement 327
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Geen beperking van encryptie en 

beveiliging
Aan aanbieders van 
tussenhandelsdiensten wordt geen 
algemene verplichting opgelegd om het 
niveau van hun beveiligings- en 
encryptiemaatregelen te beperken.

Or. en

Amendement 328
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Geen algemene en willekeurige bewaring 

van gegevens
Aan aanbieders van 
tussenhandelsdiensten wordt geen 
algemene verplichting opgelegd om 
persoonsgegevens van de afnemers van 
hun diensten te bewaren. Elke 
verplichting tot het bewaren van gegevens 
is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk 
is met betrekking tot de categorieën te 
bewaren gegevens in kwestie, de betroffen 
communicatiemiddelen, de personen die 
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het aangaat, en de vastgestelde 
bewaarperiode.

Or. en

Amendement 329
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Deze regel is van overeenkomstige 
toepassing op bevoegde administratieve 
autoriteiten die onlineplatforms opdragen 
op te treden tegen handelaren die op 
onwettige wijze reclame maken voor of 
producten of diensten aanbieden in de 
Unie.

Or. en

Amendement 330
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

relevante nationale gerechtelijke of 
administratieve autoriteiten op basis van 
het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht uitgegeven bevel om tegen 
specifieke illegale inhoud of een deel 
ervan op te treden, brengen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten de uitgevende 
autoriteit onverwijld op de hoogte van het 
gevolg dat aan de bevelen is gegeven, met 
vermelding van de ondernomen actie en 
het ogenblik waarop de actie is 
ondernomen.

Or. en

Amendement 331
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 332
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1



AM\1233797NL.docx 177/458 PE693.830v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 334
Jorge Buxadé Villalba
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 335
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevelen bevatten de volgende 
elementen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 336
Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een motivering waarin wordt 
uitgelegd waarom de informatie illegale 

– de identificatiegegevens van de 
gerechtelijke autoriteit die het bevel 
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inhoud is, verwijzend naar de specifieke 
bepaling van het EU-recht of het intern 
recht die is overtreden;

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

Or. en

Amendement 337
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 338
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– gebruikersvriendelijke informatie 
over beroepsmogelijkheden waarover de 
aanbieder en de afnemer van de dienst die 
de inhoud bevatte, beschikken, met 
inbegrip van informatie over 
rechtsmiddelen bij de bevoegde autoriteit 
en over beroep bij een rechterlijke 
instantie, alsook over de termijnen voor 
het instellen van een hoger beroep;

Or. en
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Amendement 339
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– duidelijke en 
gebruikersvriendelijke informatie over de 
beroepsprocedure waarover de aanbieder 
en de afnemer van de dienst die de inhoud 
bevatte, beschikken;

Or. en

Amendement 340
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie over 
beroepsmechanismen waarover de 
aanbieder en de afnemer van de dienst die 
de inhoud bevatte, beschikken;

Or. en

Amendement 341
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie over 
beroepsmechanismen waarover de 
aanbieder en de afnemer van de dienst die 
de inhoud bevatte, beschikken;

Or. en
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Amendement 342
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de identificatiegegevens van de 
bevoegde autoriteit die het bevel 
uitvaardigt en de authenticatie van het 
bevel door die bevoegde autoriteit;

Or. en

Amendement 343
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gebruikers moeten het recht 
hebben verhaal te halen in dezelfde taal 
als die van de inhoud die werd verwijderd;

Or. en

Amendement 344
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een verwijzing naar de 
rechtsgrondslag voor het 
verwijderingsbevel;

Or. en
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Amendement 345
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – streepje 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– datum, tijdstempel en 
elektronische handtekening van de 
bevoegde autoriteit die het 
verwijderingsbevel uitvaardigt;

Or. en

Amendement 346
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – streepje 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– wanneer nodig en evenredig, de 
beslissing om geen informatie openbaar te 
maken over de verwijdering van of het 
uitschakelen van de toegang tot de inhoud 
om redenen van openbare veiligheid, 
zoals de preventie, het onderzoek, de 
opsporing en de vervolging van ernstige 
misdrijven, zolang nodig, maar niet 
langer dan zes weken vanaf die beslissing;

Or. en

Amendement 347
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



AM\1233797NL.docx 183/458 PE693.830v01-00

NL

(a bis) het bevel wordt op veilige en 
gemakkelijke wijze geauthenticeerd;

Or. en

Amendement 348
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer de aanbieder zijn 
hoofdvestiging of, indien hij niet in de 
Unie is gevestigd, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, in een andere lidstaat 
heeft dan de autoriteit die het bevel 
uitvaardigt, is het territoriaal 
toepassingsgebied van het bevel beperkt 
tot het grondgebied van de lidstaat die het 
bevel uitvaardigt;

Or. en

Amendement 349
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het territoriaal toepassingsgebied 
van een bevel aan een aanbieder met een 
hoofdvestiging in een lidstaat of, indien de 
aanbieder niet in de Unie is gevestigd, aan 
zijn wettelijke vertegenwoordiger in een 
lidstaat, is beperkt tot de lidstaat die het 
bevel uitgeeft;

Or. en
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Amendement 350
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) indien het bevel wordt uitgegeven 
aan een aanbieder met een hoofdvestiging 
buiten de Unie is het territoriaal 
toepassingsgebied bij een overtreding van 
het Unierecht beperkt tot het grondgebied 
van de Unie of, bij een overtreding van 
het intern recht, tot het grondgebied van 
de lidstaat die het bevel uitgeeft;

Or. en

Amendement 351
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) wanneer het bevel wordt 
uitgegeven aan een aanbieder met een 
hoofdvestiging buiten de Unie is het 
territoriaal toepassingsgebied bij een 
overtreding van het Unierecht beperkt tot 
het grondgebied van de Unie of, bij een 
overtreding van het intern recht, tot het 
grondgebied van de lidstaat die het bevel 
uitgeeft;

Or. en

Amendement 352
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevel is opgesteld in de door de 
dienstverlener aangegeven taal en wordt 
verstuurd naar het door de dienstverlener 
vermelde contactpunt, overeenkomstig 
artikel 10.

(c) het bevel is opgesteld in de door de 
dienstverlener aangegeven taal en wordt 
verstuurd naar het door de dienstverlener 
vermelde contactpunt, overeenkomstig 
artikel 10. Het bevel kan ook worden 
opgesteld in de officiële taal van de 
lidstaat waarvan de autoriteit het bevel 
tegen de specifieke illegale inhoud 
uitvaardigt; in dat geval heeft het 
contactpunt op verzoek het recht op een 
transcriptie, door de voornoemde 
autoriteit, in de door de dienstverlener 
aangegeven taal.

Or. en

Amendement 353
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 354
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

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

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

Or. en

Amendement 355
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 356
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De coördinator voor digitale 
diensten van elke lidstaat heeft binnen 
72 uur na ontvangst van de kopie van het 
bevel om op te treden het recht op eigen 
initiatief het bevel te onderzoeken om te 
bepalen of het recht van de respectieve 
lidstaat ernstig of manifest wordt 
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geschonden en het bevel op zijn eigen 
grondgebied in te trekken.

Or. en

Amendement 357
Patrick Breyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Wanneer illegale inhoud de rechten van een persoon schendt, heeft die persoon 
daadwerkelijke toegang tot de rechter om te beslissen over de wettigheid van de inhoud en 
ervoor te zorgen dat beroep kan worden aangetekend. Dit is inclusief het recht om een kort 
geding aan te spannen. Bevelen zijn in overeenstemming met artikel 8, met name wat betreft 
hun territoriale werking.

Amendement 358
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt via 
uitvoeringshandelingen een Europese 
technische norm vast voor de beveiligde 
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communicatiekanalen die ook voor de 
authenticatie van de bevelen zorgen.

Or. en

Amendement 359
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer aanbieders van 
tussenhandelsdiensten een door de 
relevante nationale gerechtelijke of 
administratieve autoriteiten op basis van 
het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht overeenkomstig het EU-recht 
uitgegeven bevel ontvangen om specifieke 
informatie te verstrekken over een of 
meerdere specifieke afnemers van de 
dienst, brengen zij de uitgevende autoriteit 
onmiddellijk op de hoogte van de 
ontvangst van het bevel en van het gevolg 
dat zij hieraan hebben gegeven en geven 
zij, wanneer geen gevolg is gegeven aan 
het bevel, een motivering waarin wordt 
uitgelegd waarom geen informatie kan 
worden verstrekt aan de nationale 
gerechtelijke of administratieve autoriteit 
die het bevel uitgeeft.

Or. en

Amendement 360
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
tussenhandelsdiensten een door de 

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

communicatiekanaal een door een 
nationale gerechtelijke autoriteit op basis 
van het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht overeenkomstig het EU-recht 
uitgegeven geauthenticeerd bevel 
ontvangen om specifieke informatie te 
verstrekken over een of meerdere 
specifieke afnemers van de dienst, brengen 
zij met het oog op het voorkomen van 
ernstige bedreigingen voor de openbare 
veiligheid, via een beveiligd 
communicatiekanaal de uitgevende 
autoriteit onmiddellijk op de hoogte van 
het gevolg dat zij hieraan hebben gegeven.

Or. en

Amendement 361
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 362
Jorge Buxadé Villalba
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 363
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– een motivering waarin de 
doelstelling wordt uitgelegd waarvoor de 
informatie is vereist en waarom het 
vereiste om de informatie te verstrekken 
nodig en evenredig is om een ernstige 
bedreiging voor de openbare veiligheid te 
voorkomen in overeenstemming met het 
van toepassing zijnde EU-recht of intern 
recht;

Or. en

Amendement 364
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Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– de identificatiegegevens van de 
gerechtelijke autoriteit die het bevel 
uitvaardigt, een motivering waarin de 
doelstelling wordt uitgelegd waarvoor de 
informatie is vereist en de gronden voor de 
noodzaak en evenredigheid van het 
verzoek, rekening houdend met de 
gevolgen ervan voor de grondrechten van 
de specifieke afnemer van de dienst over 
wie gegevens worden opgevraagd, alsook 
met de ernst van de overtreding;

Or. en

Amendement 365
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– een motivering op grond waarvan 
de informatie is vereist om naleving door 
de afnemers van de tussenhandelsdiensten 
van het van toepassing zijnde EU-recht of 
intern recht te bepalen, tenzij een 
dergelijke verklaring niet kan worden 
verstrekt om redenen met betrekking tot de 
preventie, het onderzoek, de opsporing en 
de vervolging van strafbare feiten;

Or. en
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Amendement 366
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 367
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 368
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– wanneer de opgevraagde 
informatie persoonsgegevens zijn in de zin 
van artikel 4, lid 1, van Verordening 
(EU) 2016/679 of artikel 3, lid 1,van 
Richtlijn (EU) 2016/680, een motivering 
dat de overdracht in overeenstemming is 
met toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 369
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een uniek identificatienummer van 
de afnemers over wie informatie wordt 
opgevraagd;

Or. en

Amendement 370
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– informatie over – gebruikersvriendelijke informatie 



PE693.830v01-00 194/458 AM\1233797NL.docx

NL

beroepsmogelijkheden waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken;

over beroepsmogelijkheden waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken, met inbegrip van 
informatie over rechtsmiddelen bij de 
bevoegde autoriteit en over beroep bij een 
rechterlijke instantie, alsook over de 
termijnen voor het instellen van een hoger 
beroep;

Or. en

Amendement 371
Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie over 
beroepsmechanismen waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken;

Or. en

Amendement 372
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie over 
beroepsmechanismen waarover de 
aanbieder en de afnemer van de betrokken 
dienst beschikken;

Or. en

Amendement 373
Vladimír Bilčík, Lena Düpont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de identificatiegegevens van de 
bevoegde autoriteit die het bevel 
uitvaardigt en de authenticatie van het 
bevel door die bevoegde autoriteit;

Or. en

Amendement 374
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een verwijzing naar de 
rechtsgrondslag voor het 
verwijderingsbevel;

Or. en

Amendement 375
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a – streepje 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– datum, tijdstempel en 
elektronische handtekening van de 
bevoegde autoriteit die het 
verwijderingsbevel uitvaardigt;

Or. en

Amendement 376
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Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bevel wordt op veilige en 
gemakkelijke wijze geauthenticeerd;

Or. en

Amendement 377
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) het bevel wordt uitgegeven met het 
oog op het voorkomen van ernstige 
bedreigingen voor de openbare veiligheid;

Or. en

Amendement 378
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) het bevel heeft tot doel 
informatie te verkrijgen over een of meer 
personen die ervan worden verdacht een 
ernstige bedreiging voor de openbare 
veiligheid te vormen;

Or. en

Amendement 379
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Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevel is opgesteld in de door de 
dienstverlener aangegeven taal en wordt 
verstuurd naar het door die dienstverlener 
vermelde contactpunt, overeenkomstig 
artikel 10.

(c) het bevel is opgesteld in de door de 
dienstverlener aangegeven taal en wordt 
verstuurd naar het door die dienstverlener 
vermelde contactpunt, overeenkomstig 
artikel 10. Het bevel kan ook worden 
opgesteld in de officiële taal van de 
lidstaat waarvan de autoriteit het bevel 
tegen de specifieke illegale inhoud 
uitvaardigt; in dat geval heeft het 
contactpunt op verzoek het recht op een 
transcriptie, door de voornoemde 
autoriteit, in de door de dienstverlener 
aangegeven taal.

Or. en

Amendement 381
Clare Daly

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

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

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

Or. en

Amendement 382
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 383
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aanbieder informeert de 
afnemer wiens gegevens worden verlangd, 
onverwijld daarover. Voor zover 
noodzakelijk en evenredig ter 
bescherming van de grondrechten van een 
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andere persoon, kan de uitgevende 
rechterlijke instantie, rekening houdend 
met de gevolgen van het verzoek voor de 
grondrechten van de persoon over wie 
gegevens worden opgevraagd, de 
aanbieder verzoeken de inkennisstelling 
van de afnemer uit te stellen. Een 
dergelijk verzoek wordt naar behoren 
gemotiveerd, bevat een specificatie van de 
duur van de geheimhoudingsplicht en 
wordt periodiek getoetst.

Or. en

Amendement 384
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing op bevoegde administratieve 
autoriteiten die onlineplatforms opdragen 
de in artikel 22 bedoelde informatie te 
verstrekken.

Or. en

Amendement 385
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Indien informatie wordt 
opgevraagd in het kader van 
strafrechtelijke procedures is 
Verordening (EU) 2021/XXXX inzake 
toegang tot elektronisch bewijsmateriaal 
van toepassing.
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Or. en

Amendement 386
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten dragen de door de 
overheidsinstanties opgevraagde 
persoonsgegevens over afnemers van hun 
diensten uitsluitend over wanneer aan de 
voorwaarden in dit artikel is voldaan.

Or. en

Amendement 387
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. De Commissie stelt via 
uitvoeringshandelingen een 
gemeenschappelijk Europees informatie-
uitwisselingssysteem met beveiligde 
kanalen vast voor het verwerken van 
geautoriseerde grensoverschrijdende 
berichten, authenticatie en overdracht van 
het in lid 1 bedoelde bevel en, in 
voorkomend geval, van de aangevraagde 
gegevens tussen de bevoegde rechterlijke 
instantie en de aanbieder.

Or. en

Amendement 388
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 389
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voorzien in een 
centraal contactpunt dat rechtstreekse 
communicatie via elektronische weg met 
de autoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie en de in artikel 47 vermelde 
raad mogelijk maakt voor de toepassing 
van deze verordening.

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voorzien in een 
centraal contactpunt dat rechtstreekse 
communicatie via elektronische weg met 
de autoriteiten van de lidstaten en de in 
artikel 47 vermelde raad mogelijk maakt 
voor de toepassing van deze verordening.

Or. es

Amendement 390
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 391
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten geven hun wettelijke 
vertegenwoordiger de bevoegdheid om 
naast of in plaats van de aanbieder te 
worden geraadpleegd door de autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de raad 
over alle kwesties die nodig zijn voor de 
ontvangst, naleving en handhaving van 
besluiten die krachtens deze verordening 
zijn uitgegeven. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten verlenen hun 
wettelijke vertegenwoordiger de nodige 
bevoegdheden en middelen om samen te 
werken met de autoriteiten van lidstaten, de 
Commissie en de raad en om deze 
besluiten na te leven.

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten geven hun wettelijke 
vertegenwoordiger de bevoegdheid om 
naast of in plaats van de aanbieder te 
worden geraadpleegd door de autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de raad 
over alle kwesties die nodig zijn voor de 
ontvangst, naleving en handhaving van 
besluiten die krachtens deze verordening 
zijn uitgegeven. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten verlenen hun 
wettelijke vertegenwoordiger de nodige 
bevoegdheden en middelen om samen te 
werken met de autoriteiten van lidstaten en 
de raad en om deze besluiten na te leven.

Or. es

Amendement 392
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten delen de naam, het 
adres, het e-mailadres en het 
telefoonnummer van hun wettelijke 
vertegenwoordiger mee aan de coördinator 
voor digitale diensten in de lidstaat waar 
die wettelijke vertegenwoordiger verblijft 
of is gevestigd. Zij zorgen ervoor dat die 
informatie actueel is.

4. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten delen geldige 
identificatiegegevens, waaronder de naam, 
het postadres, het e-mailadres en het 
telefoonnummer van hun wettelijke 
vertegenwoordiger mee aan de coördinator 
voor digitale diensten in de lidstaat waar 
die wettelijke vertegenwoordiger verblijft 
of is gevestigd. Zij zorgen ervoor dat die 
informatie actueel is.

Or. en

Amendement 393
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die micro- of 
kleine ondernemingen zijn in de zin van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
en die er na redelijke inspanningen niet in 
zijn geslaagd een wettelijke 
vertegenwoordiger in de arm te nemen, 
kunnen van de coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaat waar de 
onderneming voornemens is een 
wettelijke vertegenwoordiger aan te 
wijzen, eisen dat die verdere 
samenwerking bevordert en mogelijke 
oplossingen aanbeveelt, met inbegrip van 
de mogelijkheid voor collectieve 
vertegenwoordiging.

Or. en

Amendement 394
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zeer grote onlineplatforms, zoals 
gedefinieerd in artikel 25, wijzen op 
verzoek van de coördinator voor digitale 
diensten van de lidstaten waar deze 
aanbieder zijn diensten aanbiedt een 
wettelijke vertegenwoordiger aan die aan 
in dit artikel vastgelegde verplichtingen is 
gebonden.

Or. en

Amendement 395
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden, en vermelden 
daarbij dat deze beperkingen niet van 
wetgevende aard zijn. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 
beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke en ondubbelzinnige taal 
beschreven en is openbaar beschikbaar in 
een gemakkelijk toegankelijk formaat. De 
door de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten vastgestelde 
algemene voorwaarden mogen niet als 
basis dienen voor de verwijdering van 
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illegale inhoud, aangezien uitsluitend de 
bevoegde nationale autoriteiten het recht 
hebben om te gelasten online-inhoud 
ontoegankelijk te maken, behalve voor 
manifest illegale inhoud die verband 
houdt met ernstige misdrijven waarvoor 
onmiddellijk optreden van deze 
aanbieders vereist is.

Or. it

Amendement 396
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Olivier 
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Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten nemen informatie 
over eventuele beperkingen die zij aan het 
gebruik van hun dienst opleggen met 
betrekking tot door de afnemers van de 
dienst verstrekte informatie, op in hun 
algemene voorwaarden. Die informatie 
omvat gegevens over eventuele 
beleidsmaatregelen, procedures, 
maatregelen en instrumenten die worden 
ingezet voor inhoudsmoderatie, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 

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

en menselijke controle. De informatie 
wordt in duidelijke gewone, begrijpelijke 
en ondubbelzinnige taal beschreven en is 
openbaar beschikbaar in een gemakkelijk 
toegankelijk formaat.

Or. en

Amendement 399
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verplichting om informatie uit 
hoofde van lid 1 te verstrekken, laat 
verplichtingen krachtens de artikelen 12 
tot en met 14 van Verordening 
(EU) 2016/679 onverlet.

Or. en

Amendement 400
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 401
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten handelen op een 
voorzichtige, objectieve, tijdige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
bij de toepassing en handhaving van de in 
lid 1 vermelde beperkingen, met gepaste 
aandacht voor de rechten en gewettigde 
belangen van alle betrokken partijen. De in 
het Handvest verankerde grondrechten van 
de afnemers van de dienst worden met 
name toegepast wanneer beperkingen 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 402
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 403
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Sylvie Guillaume

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De algemene voorwaarden van 
aanbieders van tussenhandelsdiensten 
zijn in overeenstemming met de 
grondbeginselen van de mensenrechten 
zoals verankerd in het Handvest en het 
internationaal recht, met name artikel 19 
van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, zoals 
geïnterpreteerd in algemene aanbeveling 
nr. 34 van het VN-Mensenrechtencomité.
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Or. fr

Amendement 405
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een bepaling in de 
algemene voorwaarden niet aan het EU-
recht of het recht van een lidstaat voldoet 
of in strijd is met het Handvest, is deze 
niet bindend voor de afnemer van de 
dienst.

Or. en

Amendement 406
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 407
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. Zeer grote onlineplatforms zoals 
gedefinieerd in artikel 25 moeten hun 
algemene voorwaarden in alle officiële 
talen van de Unie bekendmaken.

Or. en

Amendement 408
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De coördinator voor digitale 
diensten van elke lidstaat heeft het recht 
om van zeer grote onlineplatforms te 
verlangen dat zij maatregelen en 
hulpmiddelen voor inhoudsmoderatie 
toepassen, waaronder algoritmische 
besluitvorming en menselijke toetsing in 
het licht van de sociaal-culturele context 
van de lidstaat. Het kader voor deze 
samenwerking alsook specifieke 
maatregelen daarvoor kunnen in 
nationale wetgeving worden vastgelegd en 
aan de Europese Commissie worden 
meegedeeld.

Or. en

Amendement 409
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Algemene voorwaarden die niet 
aan dit artikel en het Handvest van de 
grondrechten voldoen, worden als 
ongeldig beschouwd.
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Or. en

Amendement 410
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Onverminderd het recht in 
artikel 12, lid 3, kan de coördinator voor 
digitale diensten van elke lidstaat door 
middel van nationale wetgeving van een 
zeer groot onlineplatform verlangen dat 
het samenwerkt met de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat in kwestie 
voor het afhandelen van gevallen voor de 
verwijdering van specifieke legale inhoud 
waarbij reden is om te vermoeden dat de 
sociaal-culturele context van de lidstaat 
een essentiële rol zou hebben vervuld.

Or. en

Amendement 411
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten verstrekken 
afnemers van de dienst een beknopte en 
gemakkelijk leesbare samenvatting van de 
voorwaarden. In de samenvatting worden 
de belangrijkste elementen van de 
informatievereisten beschreven, 
waaronder de mogelijkheid gemakkelijk 
van optionele clausules af te zien en de 
beschikbare rechtsmiddelen.
 



AM\1233797NL.docx 213/458 PE693.830v01-00

NL

Or. en

Amendement 412
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Eva Kaili, Josianne 
Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Beoordeling van de effecten op kinderen

1. Alle aanbieders moeten beoordelen of 
kinderen toegang hebben tot of 
waarschijnlijk toegang hebben tot hun 
diensten dan wel of hun diensten effecten 
hebben op kinderen, gedefinieerd als 
personen jonger dan 18 jaar. Aanbieders 
van diensten waar kinderen 
waarschijnlijk toegang toe hebben of die 
effecten hebben op kinderen identificeren, 
analyseren en beoordelen, bij het ontwerp 
en de ontwikkeling van nieuwe diensten 
en ten minste eenmaal per jaar daarna, 
systeemrisico’s die voortvloeien uit de 
werking en het gebruik van hun diensten 
door kinderen in de Unie. Deze risico-
effectbeoordelingen worden specifiek op 
hun diensten toegepast, voldoen aan de 
hoogste Europese of internationale 
normen in artikel 34 en hebben 
betrekking op alle bekende risico’s op het 
gebied van inhoud, contact, gedrag of 
handel die in de overeenkomst zijn 
opgenomen. Beoordelingen moeten ook 
de volgende systeemrisico’s omvatten:
a. de verspreiding van illegale inhoud die 
of onwettig gedrag dat mogelijk wordt 
gemaakt of tot uiting komt door of als 
gevolg van hun diensten;
b. negatieve gevolgen voor de uitoefening 
van de rechten van het kind, zoals 
verankerd in artikel 24 van het Handvest 
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en het Verdrag inzake de rechten van het 
kind en uiteengezet in algemene 
opmerking nr. 25 van het VRK inzake de 
rechten van het kind met betrekking tot de 
digitale omgeving;
c. bedoelde of onbedoelde gevolgen van de 
werking of opzettelijke manipulatie van 
hun dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de 
geautomatiseerde exploitatie van de 
dienst, met een werkelijk of voorzienbaar 
negatief effect op de bescherming of de 
rechten van kinderen;
2. Bij de uitvoering van beoordelingen 
van de effecten op kinderen houden 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
waarschijnlijk effecten hebben op 
kinderen met name rekening met hoe hun 
algemene voorwaarden, 
inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden of met de rechten van het 
kind.

Or. en

Amendement 413
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Beperkingen als bedoeld in lid 1 moeten 
de in het Handvest verankerde 
grondrechten eerbiedigen.
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Or. en

Amendement 414
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Eva Kaili, Josianne 
Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Beperking van risico’s voor kinderen

Aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
waarschijnlijk effecten hebben op 
kinderen, nemen redelijke, evenredige en 
doeltreffende beperkende maatregelen die 
zijn afgestemd op de overeenkomstig 
artikel 13 (12 bis nieuw) vastgestelde 
specifieke systeemrisico’s. Dergelijke 
maatregelen omvatten waar van 
toepassing:
a. het uitvoeren van in artikel 27 
vastgestelde beperkende maatregelen met 
inachtneming van de belangen van 
kinderen;
b. het aanpassen of verwijderen van 
systeemontwerpkenmerken die kinderen 
blootstellen aan inhoud-, contact-, 
gedrags- en contractrisico’s, zoals 
vastgesteld bij het verrichten van 
beoordelingen van de effecten op 
kinderen;
c. het toepassen van evenredige 
leeftijdsgarantie met behoud van privacy, 
waarbij wordt voldaan aan de norm in 
artikel 34;
d. het aanpassen van inhoudsmoderatie- 
of aanbevelingssystemen, de 
besluitvormingsprocessen ervan, de 
kenmerken of werking van hun diensten, 
of hun algemene voorwaarden om te 
waarborgen dat de belangen van het kind 
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voorop stellen;
e. het waarborgen van de hoogste niveaus 
van standaard ingebouwde privacy, 
veiligheid en beveiliging voor gebruikers 
jonger dan 18 jaar;
f. het voorkomen van profilering, 
waaronder voor commerciële doeleinden 
zoals gerichte reclame;
g. het waarborgen dat bekendgemaakte 
voorwaarden aan de leeftijd zijn 
aangepast en de rechten van kinderen 
eerbiedigen;
h. het voorzien in kindvriendelijke 
verhaal- en beroepsmechanismen, 
waaronder gemakkelijke toegang tot 
deskundige advisering en ondersteuning.

Or. en

Amendement 415
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
lichten hun gebruikers ten minste 
dertig dagen op voorhand in over 
eventuele wijzigingen in de algemene 
voorwaarden of over algoritmische 
wijzigingen.

Or. en

Amendement 416
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 418
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 419
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 420
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal overeenkomstig artikel 
14 ingediende berichten, ingedeeld volgens 
de soort vermeende illegale inhoud, de 
actie die is ondernomen als gevolg van de 
berichten waarbij een onderscheid wordt 

(b) het aantal overeenkomstig artikel 
14 ingediende berichten, ingedeeld volgens 
de soort vermeende illegale inhoud, de 
actie die is ondernomen als gevolg van de 
berichten waarbij een onderscheid wordt 



AM\1233797NL.docx 219/458 PE693.830v01-00

NL

gemaakt tussen actie die is ondernomen op 
basis van de wet dan wel de algemene 
voorwaarden van de aanbieder, en de 
gemiddelde tijd die nodig is om de actie te 
ondernemen;

gemaakt tussen actie die is ondernomen op 
basis van de wet dan wel de algemene 
voorwaarden van de aanbieder, en de 
gemiddelde en mediane tijd die nodig is 
om de actie te ondernemen;

Or. en

Amendement 421
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 422
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Eva Kaili, Josianne Cutajar, Ioan-
Rareş Bogdan, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het aantal ontvangen klachten via 
het in artikel 17 genoemde interne 

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

klachtenafhandelingssysteem, de leeftijd 
van indieners van klachten (indien zij 
minderjarig zijn), de basis voor deze 
klachten, met betrekking tot deze klachten 
genomen besluiten, de gemiddelde tijd die 
nodig is om deze besluiten te nemen en het 
aantal gevallen waarin deze besluiten 
werden teruggedraaid.

Or. en

Amendement 423
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 424
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten verstrekken een 
toegankelijke databank met verwijderde 
schadelijke inhoud. Deze databank is 
gebruikersvriendelijk en bevat de redenen 
waarom de inhoud werd verwijderd.
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Or. en

Amendement 425
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
micro- of kleine ondernemingen zijn in de 
zin van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
micro-, kleine of middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) zijn in de zin van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG. 
Lid 1 is daarnaast niet van toepassing op 
ondernemingen die eerder in aanmerking 
kwamen voor de status van micro-, kleine 
of middelgrote onderneming in de zin van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
tijdens de twaalf maanden na het verlies 
van die status uit hoofde van artikel 4, 
lid 2, van die aanbeveling.

Or. en

Amendement 426
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
micro- of kleine ondernemingen zijn in de 
zin van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG.

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
micro-ondernemingen zijn in de zin van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG.

Or. en

Amendement 427
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Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Milan Brglez, 
Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Eva Kaili, Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan, 
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die effecten 
hebben op kinderen publiceren ten minste 
eenmaal per jaar de volgende elementen:
a. beoordelingen van de effecten op 
kinderen om bekende schade, onbedoelde 
gevolgen en nieuwe risico’s te 
identificeren overeenkomstig artikel 13 
(artikel 12 bis nieuw). De beoordelingen 
van de effecten op kinderen moeten 
voldoen aan de normen van artikel 34;
b. duidelijke, gemakkelijk te begrijpen en 
uitvoerige rapporten waarin de 
overeenkomstig artikel 14 genomen 
maatregelen ter beperking van de risico’s 
voor kinderen, de doeltreffendheid ervan 
en eventuele vereiste overblijvende acties 
worden uiteengezet. Deze rapporten 
moeten voldoen aan de normen van 
artikel 34, waaronder met betrekking tot 
leeftijdsgarantie en leeftijdscontrole, 
overeenkomstig een op het kind gericht 
ontwerp. De inhoud van deze rapporten 
moet aan de hand van een onafhankelijke 
controle kunnen worden geverifieerd; 
gegevenssets en broncodes moeten op 
verzoek van de regelgever ter beschikking 
worden gesteld.

Or. en

Amendement 428
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie stelt, na de raad te 
hebben geraadpleegd, overeenkomstig 
artikel 69 gedelegeerde handelingen vast 
voor de opstelling van specifieke modellen 
voor de in lid 1 bedoelde rapporten.

Or. en

Amendement 429
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Transparantie over onlinereclame

Aanbieders van tussenhandelsdiensten die 
op hun online-interfaces reclame 
weergeven, zorgen ervoor dat de afnemers 
van de dienst voor elke reclame die aan 
elke individuele afnemer wordt getoond, 
op een duidelijke, beknopte en 
ondubbelzinnige wijze en in reële tijd het 
volgende kunnen vaststellen:
(a) dat de op de interface weergegeven 
informatie of delen daarvan 
onlinereclame is, waaronder aan de hand 
van duidelijke en geharmoniseerde 
markering;
(b) de natuurlijke of rechtspersoon 
namens wie de reclame wordt getoond en 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
reclame financiert;
(c) duidelijke, nuttige en uniforme 
informatie over de parameters die worden 
gebruikt om te bepalen aan welke 
afnemers de reclame wordt getoond; en
(d) of de reclame met behulp van een 
geautomatiseerd hulpmiddel werd getoond 
en de identiteit van de persoon die 
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verantwoordelijk is voor dat hulpmiddel.
2. De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast met de in lid 1, 
punt a), van dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde markeringsspecificaties.
3. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
informeren de natuurlijke of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt weergegeven waar de reclame is 
getoond. Op verzoek stellen zij ook 
overheidsinstanties in kennis.
4. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
die op hun online-interfaces reclame 
weergeven, zijn in staat om op verzoek 
gemakkelijk toegang te verlenen aan 
overheidsinstanties, ngo’s en 
onderzoekers tot informatie met 
betrekking tot directe en indirecte 
betalingen of andere vergoedingen die 
zijn ontvangen om de betreffende reclame 
op hun online-interfaces weer te geven.

Or. en

Amendement 430
Paul Tang, Karen Melchior, Alexandra Geese, Martin Schirdewan, Eva Kaili, Rasmus 
Andresen, Kim Van Sparrentak, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ismail Ertug, Cornelia 
Ernst, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Alex Agius Saliba, Lina Gálvez 
Muñoz, Marcel Kolaja, Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Gerichte digitale reclame

1. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
verzamelen of verwerken geen 
persoonsgegevens zoals bepaald in 
Verordening (EU) 2016/679 om digitale 
reclame te tonen.
2. Deze bepaling vormt geen beletsel voor 
aanbieders van tussenhandelsdiensten om 
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gerichte digitale reclame weer te geven op 
basis van contextuele informatie zoals 
trefwoorden, de door het apparaat van de 
afnemer gecommuniceerde taalinstelling 
of de digitale locatie waar de reclame 
wordt weergegeven.
 
3. Het gebruik van de in lid 2 bedoelde 
contextuele informatie is alleen 
toegestaan als het niet voorziet in de 
directe of, door het te combineren met 
andere informatie, indirecte identificatie 
van een natuurlijke persoon of een 
duidelijk identificeerbare groep 
afnemers/personen, met name op basis 
van een identificatiekenmerk zoals een 
naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online-
identificatiekenmerk of een of meer 
specifieke factoren van de fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale 
identiteit van die natuurlijke persoon.

Or. en

Amendement 431
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter
Gerichte digitale reclame

1. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
verzamelen of verwerken geen 
persoonsgegevens zoals bepaald in 
Verordening (EU) 2016/679 om digitale 
reclame te tonen aan afnemers van hun 
dienst, van andere diensten van de 
informatiemaatschappij of direct aan het 
publiek.
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2. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
kunnen gerichte digitale reclame tonen op 
basis van contextuele informatie.
3. Het gebruik van de in lid 2 bedoelde 
contextuele informatie is alleen 
toegestaan als het niet voorziet in de 
directe of indirecte identificatie van een 
natuurlijke persoon, met name op basis 
van een identificatiekenmerk zoals een 
naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online-
identificatiekenmerk of een of meer 
specifieke factoren van de fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale 
identiteit van die natuurlijke persoon.

Or. en

Amendement 432
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quater
Toestemming van afnemers voor 

reclamepraktijken
1. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
stellen afnemers van hun diensten in 
beginsel niet bloot aan gerichte, 
microgerichte en op zoekgedrag 
gebaseerde reclame, tenzij de afnemer van 
de dienst uit vrije wil specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
toestemming heeft gegeven om dergelijke 
reclame te ontvangen. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten zorgen ervoor dat 
afnemers van hun diensten gemakkelijk 
een weloverwogen keuze kunnen maken 
wanneer zij hun toestemming geven door 
hun nuttige informatie over het gebruik 
van hun persoonsgegevens te verstrekken.
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2. Bij het verwerken van 
persoonsgegevens voor gerichte, 
microgerichte en op zoekgedrag 
gebaseerde reclame, waarvoor 
toestemming is ontvangen, voldoen 
onlineaanbieders van 
tussenhandelsdiensten aan relevante 
Uniewetgeving en gaan zij niet over tot 
activiteiten die ertoe kunnen leiden dat 
gebruikers overal worden gevolgd, zoals 
onevenredige samenvoeging van door 
platforms verzamelde gegevens of 
onevenredige verwerking van bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens.
3. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
organiseren hun online-interface zodanig 
dat die duidelijke informatie over de 
reclameparameters verschaft en de 
afnemers van diensten in staat stelt die 
reclameparameters gemakkelijk en 
efficiënt te raadplegen en te wijzigen. 
Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
monitoren regelmatig het gebruik van 
reclameparameters door de afnemers van 
hun diensten en verbeteren indien nodig 
het gebruik ervan.

Or. en

Amendement 433
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

uitsluitend elektronische middelen 
mogelijk maken. Deze kunnen 
bijvoorbeeld de vorm hebben van een 
duidelijk identificeerbare banner 
waarmee de gebruikers van die 
hostingdiensten snel en gemakkelijk de 
aanbieders van hostingdiensten op de 
hoogte kunnen brengen van illegale 
inhoud of manifest illegale inhoud 
wanneer gebruikers deze aantreffen, en 
die informatie over wat als illegale inhoud 
krachtens het Unie- en het interne recht 
wordt beschouwd, ter beschikking van 
gebruikers, onder wie kinderen, stelt. Zij 
brengen gebruikers, onder wie kinderen, 
in voorkomend geval ook op de hoogte 
van beschikbare openbare hulpmiddelen 
in de lidstaat die een dienst verleent om 
manifest illegale inhoud aan de 
autoriteiten te melden.

Or. en

Amendement 434
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Aanbieders van hostingdiensten 
voeren mechanismen in om illegale inhoud 
krachtens het toepasselijk recht op te 
sporen, met name na melding door een 
bevoegde nationale autoriteit.

Or. it
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Amendement 435
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De toegang tot deze mechanismen moet worden vereenvoudigd en gebruikersvriendelijker 
worden gemaakt.

Amendement 436
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

en indiening per geval met uitsluitend niet-
geautomatiseerde elektronische middelen 
mogelijk maken.

Or. en

Amendement 437
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 438
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een verklaring van de redenen 
waarom de persoon of entiteit van mening 
is dat de betrokken informatie illegale 
inhoud is;

Schrappen

Or. it
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Amendement 439
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een verklaring van de redenen 
waarom de persoon of entiteit van mening 
is dat de betrokken informatie illegale 
inhoud is;

(a) een verklaring van de redenen 
waarom de persoon of entiteit van mening 
is dat de betrokken informatie illegale 
inhoud is, met vermelding van de 
specifieke wettelijke bepaling die is 
geschonden in de lidstaat waar de dienst 
wordt verricht;

Or. es

Amendement 440
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) een duidelijke vermelding van de 
elektronische locatie van die informatie en, 
waar nodig en toepasselijk, bijkomende 
informatie die de identificatie van de 
illegale inhoud mogelijk maakt die passend 
is voor de soort inhoud en de specifieke 
soort tussenhandelsdienst;

Or. en

Amendement 441
Maria Walsh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

elektronische locatie van die informatie die 
de identificatie van de illegale inhoud 
mogelijk maakt als de applicatie van de 
dienst die door de afnemer wordt gebruikt 
dat toelaat;

Or. en

Motivering

De URL kan niet worden verstrekt als de dienst wordt gebruikt in een applicatie op 
bijvoorbeeld een smartphone.

Amendement 442
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de naam en een e-mailadres van 
de persoon of entiteit die het bericht 
indient, behalve bij informatie waarvan 
wordt geacht dat zij een van de in 
artikelen 3 tot en met 7 van 
Richtlijn 2011/93/EU beschreven 
strafbare feiten omvat;

Schrappen

Or. en

Amendement 443
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van 
artikel 5.

Schrappen
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Or. en

Amendement 444
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5.

3. Berichten die worden ingediend 
door een bevoegde gerechtelijke autoriteit 
van de lidstaat waar de hostingprovider is 
gevestigd of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger verblijft of is gevestigd 
en die de in lid 2 genoemde elementen 
bevatten, worden verondersteld aanleiding 
te geven tot werkelijke kennis van die 
specifieke informatie voor de toepassing 
van artikel 5.

Or. en

Amendement 445
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5.

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5 
en resulteren in een verplichting namens 
de ingelichte aanbieder van 
hostingdiensten om de gemelde informatie 
prompt te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken.

Or. en
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Amendement 446
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5.

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5, 
indien de illegaliteit van de specifieke 
informatie voldoende nauwkeurig en naar 
behoren gemotiveerd is aan de hand van 
de beoordeling van de aanbieder.

Or. en

Amendement 447
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van 
artikel 5.

3. De persoon of entiteit die het 
bericht indient, kan ervoor kiezen zijn of 
haar naam en e-mailadres te verstrekken, 
die niet aan de aanbieders van de inhoud 
bekend worden gemaakt, behalve bij 
vermeende schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten.

Or. en

Amendement 448
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, worden verondersteld 
aanleiding te geven tot werkelijke kennis 
of bekendheid van die specifieke 
informatie voor de toepassing van artikel 5.

3. Berichten die de in lid 2 genoemde 
elementen bevatten, kunnen aanleiding 
geven tot werkelijke kennis of bekendheid 
van die specifieke informatie voor de 
toepassing van artikel 5.

Or. en

Amendement 449
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 450
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 451
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De aanbieder ziet erop toe 
dat beslissingen over berichten worden 
genomen door bevoegd personeel dat 
basisopleidingen en bijscholing heeft 
gevolgd over de geldende wetgeving en 
grondrechtennormen, en dat sprake is van 
passende arbeidsomstandigheden, in 
voorkomend geval met inbegrip van de 
mogelijkheid tot passende juridische 
bijstand.

Or. en

Amendement 452
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De dienstverlener brengt die 
persoon of entiteit ook onverwijld doch 
uiterlijk zeven dagen na de melding op de 
hoogte van zijn besluit met betrekking tot 
de informatie waarop het bericht 
betrekking heeft, met een begrijpelijke 
motivering van dat besluit en informatie 
over de beroepsmogelijkheden in verband 
met dat besluit.

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet niet in een uiterste termijn voor de beoordeling van meldingen. Door het 
ontbreken van een specifieke termijn kan de periode door onlineplatforms tot het uiterste 
worden opgerekt. Gebruikers moeten daarom binnen zeven dagen van het besluit van het 
platform in kennis worden gesteld om hun rechtszekerheid te bieden met het oog op eventuele 
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juridische stappen. Personen of entiteiten hebben recht op een motivering van dat besluit; ten 
eerste geldt deze als bewijs dat hun klacht naar behoren werd onderzocht en ten tweede 
verschaft die hun informatie over de vraag of zij redenen kunnen hebben om verdere 
juridische stappen te ondernemen.

Amendement 453
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 454
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Aanbieders van hostingdiensten 
verwerken alle berichten die zij via de in 
lid 1 vermelde mechanismen ontvangen en 
nemen hun besluiten over de informatie 
waarop het bericht betrekking heeft op een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve wijze. 
Wanneer zij voor de verwerking van 
berichten of besluitvorming gebruikmaken 
van geautomatiseerde wijzen, geven zij in 
de in lid 4 vermelde kennisgeving 
informatie over dit gebruik. Dit omvat 
nuttige informatie over de gevolgde 
procedure, de gebruikte technologie en de 
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criteria en redenering achter het besluit, 
alsook de logica die is gebruikt in de 
geautomatiseerde besluitvorming.

Or. en

Amendement 455
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Aanbieders van hostingdiensten 
verwerken alle berichten die zij via de in 
lid 1 vermelde mechanismen ontvangen en 
nemen hun besluiten over de informatie 
waarop het bericht betrekking heeft op een 
tijdige, zorgvuldige en objectieve wijze. 
Wanneer besluiten worden genomen om 
informatie te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken, hebben zij ook 
betrekking op het voorkomen dat die 
informatie opnieuw verschijnt. Wanneer 
aanbieders van hostingdiensten voor die 
verwerking of besluitvorming 
gebruikmaken van geautomatiseerde 
wijzen, geven zij in de in lid 4 vermelde 
kennisgeving informatie over dit gebruik.

Or. en

Amendement 456
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Aanbieders van hostingdiensten 
verwerken alle berichten die zij via de in 
lid 1 vermelde mechanismen ontvangen en 
nemen hun besluiten over de informatie 

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

waarop het bericht betrekking heeft op een 
zorgvuldige en objectieve wijze en 
onverwijld doch binnen uiterlijk 
zeven dagen na de melding. Wanneer zij 
voor die verwerking of besluitvorming 
gebruikmaken van geautomatiseerde 
wijzen, geven zij in de in lid 4 vermelde 
kennisgeving informatie over dit gebruik.

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet niet in een uiterste termijn voor de beoordeling van meldingen. De term 
“tijdig” is een ontoereikend criterium, aangezien het geen specifieke definitie bevat en 
onlineplatforms er daarom overdreven hun tijd voor zullen nemen. Gebruikers moeten 
daarom binnen zeven dagen van het besluit van het platform in kennis worden gesteld om hun 
rechtszekerheid te bieden met het oog op eventuele juridische stappen.

Amendement 457
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 458
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 460
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
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Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De in lid 1 bedoelde mechanismen 
worden kosteloos aangeboden. Wanneer 
berichten kennelijk ongegrond of 
buitensporig zijn, met name omdat zij 
herhaaldelijk plaatsvinden, kan de 
aanbieder van hostingdiensten:
(a) een redelijke vergoeding in rekening 
brengen, rekening houdend met de 
administratieve kosten van de verwerking 
van de berichten; of
(b) weigeren gevolg te geven aan het 
verzoek.
Het is aan de aanbieder van 
hostingdiensten om de kennelijk 
ongegronde of buitensporige aard van het 
bericht aan te tonen.

Or. en

Amendement 461
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De leden 2, 4 en 5 zijn niet van 
toepassing op aanbieders van 
tussenhandeldiensten die worden 
aangemerkt als micro-, kleine of 
middelgrote onderneming in de zin van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG, 
noch op die ondernemingen gedurende de 
twaalf maanden nadat zij die status 
hebben verloren uit hoofde van artikel 4, 
lid 2, van die aanbeveling.

Or. en
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Amendement 462
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien de afnemer van diensten de 
aanbieder van hostingdiensten meedeelt 
bezwaar te maken tegen de besluitvorming 
met geautomatiseerde middelen, moet de 
aanbieder van hostingdiensten zorg 
dragen voor menselijke controle van de 
besluitvorming alvorens enige actie te 
ondernemen.

Or. en

Amendement 463
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De aanbieder zorgt ervoor dat 
besluiten naar aanleiding van berichten 
worden behandeld door gekwalificeerd 
personeel dat speciaal is getraind in het 
toepasselijke rechtskader voor de 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting.

Or. en

Amendement 464
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

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

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

Or. en

Amendement 465
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bedoeld ter regulering van beperkingen van de verspreiding van inhoud door praktijken als 
demotie en “shadowbanning”.

Amendement 466
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten aan inhoudsmoderatie 
doet, ongeacht de middelen die worden 
gebruikt voor het opsporen, identificeren of 
verwijderen van of het uitschakelen van 
toegang tot die informatie en van de reden 
voor zijn besluit, brengt hij de afnemer 
voorafgaand aan de toepassing op de 
hoogte van het besluit en geeft hij een 
duidelijke en specifieke motivering voor 
dat besluit. Deze verplichting geldt niet 
voor inhoud die aanzet tot geweld en 
seksueel misbruik van kinderen.

Or. en

Amendement 467
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

hostingdiensten besluit toegang tot 
specifieke, door de afnemers van de dienst 
verstrekte informatie te verwijderen of uit 
te schakelen, ongeacht de middelen die 
worden gebruikt voor het verwijderen van 
of het uitschakelen van de toegang daartoe, 
brengt hij hen, indien de melder 
contactgegevens heeft verstrekt, ten laatste 
op het ogenblik van de verwijdering of 
uitschakeling van toegang, op de hoogte 
van het besluit en geeft hij een duidelijke 
en specifieke motivering voor dat besluit.

Or. en

Amendement 468
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen ervoor kiezen gebruik te maken 
van controlemaatregelen vooraf met 
behulp van geautomatiseerde 
hulpmiddelen voor inhoudsmoderatie, met 
name om te voorkomen dat inhoud wordt 
geüpload die door een rechtbank illegaal 
is verklaard. Indien aanbieders van 
hostingdiensten geautomatiseerde 
hulpmiddelen anderszins gebruiken ten 
behoeve van inhoudsmoderatie, zien zij 
erop toe dat beslissingen over te nemen 
maatregelen worden genomen door 
bevoegd personeel, en dat legale inhoud 
die geen inbreuk vormt op de algemene 
voorwaarden van de aanbieders, niet 
wordt getroffen. De aanbieder zorgt 
ervoor dat personeelsleden gepaste 
opleidingen krijgen over de toepasselijke 
wetgeving en waar nodig toegang krijgen 
tot professionele ondersteuning, 
gekwalificeerde psychologische bijstand 
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en deskundig juridisch advies.

Or. en

Amendement 469
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aanbieders van hostingdiensten 
handelen op een billijke, transparante, 
samenhangende, voorspelbare, niet-
discriminerende, zorgvuldige en 
evenredige wijze bij het modereren van 
inhoud, met gepaste aandacht voor de 
rechten en gewettigde belangen van alle 
betrokken partijen, waaronder de in het 
Handvest verankerde grondrechten van 
de afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 470
Patrick Breyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 471
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 472
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) waar van toepassing, informatie 
over het gebruik van geautomatiseerde 
middelen bij het nemen van het besluit, en 
in ieder geval of het besluit is genomen 
met betrekking tot inhoud die op 
geautomatiseerde wijze is opgespoord of 
geïdentificeerd; Dit omvat nuttige 
informatie over de gevolgde procedure, de 
gebruikte technologie en de criteria en 
redenering achter het besluit, alsook de 
logica die is gebruikt in de 
geautomatiseerde besluitvorming.

Or. en

Amendement 473
Vladimír Bilčík, Lena Düpont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 474
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 475
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) waar van toepassing, informatie 
over het gebruik van geautomatiseerde 
middelen bij het nemen van het besluit, 
onder meer wanneer het besluit is genomen 

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

inhoud die op geautomatiseerde wijze is 
opgespoord of geïdentificeerd;

Or. en

Amendement 476
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 477
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de verwijdering of 
uitschakeling van de toegang tot 
specifieke informatie wordt gevolgd door 
de doorgifte van die specifieke informatie 
overeenkomstig artikel 15 bis, wordt de 
kennisgeving aan de afnemer als bedoeld 
in lid 1 met zes weken uitgesteld om 
mogelijke lopende strafrechtelijke 
onderzoeken niet te hinderen. Deze 
periode van zes weken kan alleen worden 
verlengd door middel van een gemotiveerd 
besluit van de bevoegde autoriteit 
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waaraan de specifieke informatie is 
doorgegeven.

Or. en

Amendement 478
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De verplichtingen ingevolge dit 
artikel zijn niet van toepassing indien de 
aanbieder kan aantonen dat de afnemer 
van de dienst herhaaldelijk illegale 
inhoud heeft verstrekt of indien de 
verwijdering is gebaseerd op een bevel 
overeenkomstig artikel 8 en de bevoegde 
autoriteit die dat bevel heeft afgegeven, 
besluit dat het noodzakelijk en evenredig 
is om dat niet openbaar te maken om 
redenen van openbare veiligheid, zoals de 
preventie van, onderzoek naar en de 
opsporing en vervolging van terroristische 
misdrijven, voor zolang dat nodig is, maar 
niet langer dan zes weken nadat het 
besluit is genomen. In dat geval maakt de 
aanbieder van hostingdiensten geen 
informatie openbaar over de verwijdering 
van of de blokkering van de toegang tot 
terroristische inhoud. Die bevoegde 
autoriteit kan die termijn met zes weken 
verlengen, indien die niet-
openbaarmaking nog steeds 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Amendement 479
Tomas Tobé

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

4 bis. De leden 2 tot en met 4 zijn niet 
van toepassing op aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die worden 
aangemerkt als micro-, kleine of 
middelgrote onderneming in de zin van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG, 
noch op die ondernemingen gedurende de 
twaalf maanden nadat zij die status 
hebben verloren uit hoofde van artikel 4, 
lid 2, van die aanbeveling.

Or. en

Amendement 480
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 481
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Bewaring van inhoud en gerelateerde 
gegevens, en verplichte doorgifte van 

specifieke informatie
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 1. Aanbieders van hostingdiensten zorgen 
voor de opslag van illegale inhoud die is 
verwijderd of waarvan de toegang is 
geblokkeerd ten gevolge van 
inhoudsmoderatie of van specifieke 
informatie ten aanzien waarvan een bevel 
is afgegeven als bedoeld in artikel 8, 
alsook van alle gerelateerde gegevens die 
verwijderd zijn naar aanleiding van de 
verwijdering van die illegale inhoud, voor 
zover die nodig is voor: (a) 
administratieve of gerechtelijke 
toetsingsprocedures of buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting betreffende een 
besluit om illegale inhoud en gerelateerde 
gegevens te verwijderen of de toegang 
daartoe te blokkeren; of (b) het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van strafbare feiten. 
2. De in lid 1 bedoelde illegale inhoud en 
de bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden na de 
verwijdering of de blokkering van de 
toegang opgeslagen. De illegale inhoud 
wordt alleen op verzoek van de bevoegde 
autoriteit of rechtbank voor een verdere te 
specificeren periode bewaard indien en 
voor zover dat nodig is voor 
administratieve of gerechtelijke 
toetsingsprocedures als bedoeld in punt a) 
van lid 1. 
3. Aanbieders van hostingdiensten zorgen 
ervoor dat voor op grond van lid 1 
opgeslagen illegale inhoud en de 
bijbehorende gegevens passende 
technische en organisatorische 
waarborgen gelden. Die technische en 
organisatorische waarborgen zorgen 
ervoor dat de opgeslagen illegale inhoud 
en de bijbehorende gegevens uitsluitend 
voor de in lid 1 genoemde doeleinden 
worden gebruikt en verwerkt, en voorzien 
in een hoog niveau van beveiliging van de 
betrokken persoonsgegevens. Aanbieders 
van hostingdiensten evalueren die 
waarborgen en actualiseren deze indien 
nodig. 
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4. Aanbieders van hostingdiensten geven 
illegale inhoud die is verwijderd of 
waarvan de toegang is geblokkeerd door 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, ongeacht of die verwijdering of 
blokkering van de toegang het resultaat is 
van vrijwillige inhoudsmoderatie of het 
gebruik van het in artikel 14 bedoelde 
kennisgevings- en actiemechanisme. Deze 
verplichting tot doorgifte geldt onder de 
volgende voorwaarden: (a) onder illegale 
inhoud als bedoeld in dit lid wordt inhoud 
verstaan die kennelijk illegaal is en een 
strafbaar feit vormt overeenkomstig 
[Kaderbesluit 2008/913/JBZ en 
Richtlijn 2011/36/EG]; en (b) de bevoegde 
rechtshandhavingsinstantie waaraan die 
illegale inhoud moet worden doorgegeven 
is die van de lidstaat waar de persoon 
verblijft of is gevestigd die de illegale 
inhoud ter beschikking heeft gesteld of 
anders de rechtshandhavingsinstantie van 
de lidstaat waarin de aanbieder van 
hostingdiensten is gevestigd of waar diens 
wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd; 
of, bij gebreke daarvan, informeert de 
aanbieder van hostingdiensten Europol; 
(c) wanneer de aanbieder van 
hostingdiensten een zeer groot 
onlineplatform is overeenkomstig afdeling 
4 van hoofdstuk III, moet hij ook, 
wanneer hij de illegale inhoud doorgeeft, 
een indicatieve flag toevoegen aan illegale 
inhoud die een bedreiging voor het leven 
of de veiligheid van personen vormt. 
5. Alle lidstaten verstrekken de Europese 
Commissie en de Raad een lijst van hun 
bevoegde rechtshandhavingsinstanties als 
bedoeld in lid 4. 

Or. en

Amendement 482
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
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Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Inhoudsmoderatie

1. Aanbieders van hostingdiensten mogen 
geen controlemaatregelen vooraf 
toepassen op basis van geautomatiseerde 
hulpmiddelen of filtering bij het uploaden 
van inhoud ten behoeve van 
inhoudsmoderatie. Indien aanbieders van 
hostingdiensten geautomatiseerde 
hulpmiddelen anderszins gebruiken ten 
behoeve van inhoudsmoderatie, zien zij 
erop toe dat beslissingen over te nemen 
maatregelen worden genomen door 
bevoegd personeel, en dat legale inhoud 
die geen inbreuk vormt op de algemene 
voorwaarden van de aanbieders, niet 
wordt getroffen. De aanbieder waarborgt 
dat het personeel basisopleidingen en 
bijscholing over de geldende wetgeving en 
mensenrechtennormen kan volgen en dat 
sprake is van passende 
arbeidsomstandigheden, in voorkomend 
geval met inbegrip van de mogelijkheid tot 
professionele ondersteuning en passende 
psychologische en juridische bijstand. Dit 
lid is niet van toepassing op het 
modereren van informatie die 
hoogstwaarschijnlijk is gegenereerd met 
behulp van geautomatiseerde 
hulpmiddelen.
2. Aanbieders van hostingdiensten 
handelen op een billijke, transparante, 
samenhangende, voorspelbare, niet-
discriminerende, zorgvuldige, niet-
arbitraire en evenredige wijze bij het 
modereren van inhoud, met gepaste 
aandacht voor de rechten en gewettigde 
belangen van alle betrokken partijen, 
waaronder de in het Handvest verankerde 
grondrechten van de afnemers van de 
dienst.

Or. en



AM\1233797NL.docx 255/458 PE693.830v01-00

NL

Amendement 483
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Inhoudsmoderatie

1. Aanbieders van hostingdiensten mogen 
geen controlemaatregelen vooraf 
toepassen op basis van geautomatiseerde 
hulpmiddelen of filtering bij het uploaden 
van inhoud ten behoeve van 
inhoudsmoderatie. Indien aanbieders van 
hostingdiensten geautomatiseerde 
hulpmiddelen anderszins gebruiken ten 
behoeve van inhoudsmoderatie, zien zij 
erop toe dat beslissingen over te nemen 
maatregelen worden genomen door 
bevoegd personeel, en dat legale inhoud 
die geen inbreuk vormt op de algemene 
voorwaarden van de aanbieders, niet 
wordt getroffen. De aanbieder waarborgt 
dat het personeel basisopleidingen en 
bijscholing over de geldende wetgeving en 
mensenrechtennormen kan volgen en dat 
sprake is van passende 
arbeidsomstandigheden, waaronder in 
voorkomend geval de mogelijkheid tot 
professionele ondersteuning en passende 
psychologische en juridische bijstand. Dit 
lid is niet van toepassing wanneer 
informatie hoogstwaarschijnlijk is 
gegenereerd met behulp van 
geautomatiseerde hulpmiddelen.
2. Aanbieders van hostingdiensten 
handelen op een billijke, transparante, 
samenhangende, voorspelbare, niet-
discriminerende, zorgvuldige, niet-
arbitraire en evenredige wijze bij het 
modereren van inhoud, met gepaste 
aandacht voor de rechten en gewettigde 
belangen van alle betrokken partijen, 
waaronder de in het Handvest verankerde 
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grondrechten van de afnemers van de 
dienst. 

Or. en

Amendement 484
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van micro- en kleine 
ondernemingen

Uitsluiting van micro-ondernemingen

Or. en

Amendement 485
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze afdeling is niet van toepassing op 
onlineplatforms die micro-, kleine of 
middelgrote ondernemingen zijn in de zin 
van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG, noch op die ondernemingen 
gedurende de twaalf maanden nadat zij 
die status hebben verloren uit hoofde van 
artikel 4, lid 2, van die aanbeveling.

Or. en

Amendement 486
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 487
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 489
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 490
Nicola Procaccini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms verstrekken 
afnemers van de dienst gedurende een 
periode van ten minste zes maanden na het 

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

in dit lid genoemde besluit, toegang tot een 
doeltreffend intern 
klachtenafhandelingssysteem, dat het 
elektronisch en gratis indienen mogelijk 
maakt van klachten tegen de volgende 
besluiten die het onlineplatform heeft 
genomen op basis van het feit dat de door 
de afnemers verstrekte informatie illegale 
inhoud is:

Or. it

Amendement 491
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 492
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) besluiten om toegang tot de 
informatie te verwijderen of uit te 
schakelen;

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

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op “shadowbanning”, waarbij specifieke informatie in het 
kader van aanbevelingssystemen wordt uitgesloten of beperkt waardoor andere gebruikers de 
informatie in feite niet te zien krijgen.

Amendement 493
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) besluiten om toegang tot de 
informatie te verwijderen of uit te 
schakelen, of de zichtbaarheid van de 
informatie te beperken;

Or. en

Amendement 494
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 495
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) alle overige besluiten die gevolgen 
hebben voor de beschikbaarheid, 
zichtbaarheid of toegankelijkheid van die 
inhoud en de account van de afnemer of 
diens toegang tot belangrijke functies die 
deel uitmaken van de reguliere diensten 
van het platform;

Or. en

Amendement 496
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. besluiten tot beperking van de 
mogelijkheden om de door afnemers 
verstrekte inhoud te gelde te maken;

Or. en

Amendement 497
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. 2. Wanneer het besluit om de 
toegang tot de informatie te verwijderen 
of uit te schakelen wordt gevolgd door de 
doorgifte van deze informatie 
overeenkomstig artikel 15 bis, begint de 
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periode van ten minste zes maanden als 
bedoeld in lid 1 te lopen vanaf de dag 
waarop de afnemer hierover werd 
geïnformeerd overeenkomstig artikel 15, 
lid 2.

Or. en

Amendement 498
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
hun intern klachtenafhandelingssysteem 
gemakkelijk toegankelijk en 
gebruikersvriendelijk is en de indiening 
van voldoende nauwkeurige en gepast 
gemotiveerde klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt. Onlineplatforms maken 
het reglement van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem openbaar, 
met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden 
daarvan, en stellen dit op duidelijke, 
gebruikersvriendelijke en gemakkelijk 
toegankelijke wijze beschikbaar aan 
afnemers van de dienst wanneer deze een 
klacht willen indienen.

Or. en

Amendement 499
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gebruikersvriendelijk is en de indiening 
van voldoende nauwkeurige en gepast 
gemotiveerde klachten mogelijk maakt en 
vergemakkelijkt. Onlineplatforms maken 
het reglement van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem openbaar, 
met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden 
daarvan, en stellen dit op duidelijke, 
gebruikersvriendelijke en gemakkelijk 
toegankelijke wijze beschikbaar aan 
afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 500
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 501
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet niet in een uiterste termijn voor de beoordeling van meldingen. Op “een 
tijdige wijze” kan ontoereikend blijken, aangezien dit niet specifiek is en de termijn kan 
hierdoor door onlineplatforms tot het uiterste worden opgerekt. Gebruikers moeten daarom 
binnen zeven dagen van het besluit van het platform in kennis worden gesteld om hun 
rechtszekerheid te bieden met het oog op eventuele juridische stappen.

Amendement 502
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onlineplatforms behandelen 
klachten die via hun intern 
klachtenafhandelingssysteem zijn 

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

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

Or. es

Amendement 503
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 504
Patrick Breyer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen heeft het Parlement benadrukt dat het aan 
de rechter is om de rechtmatigheid van inhoud te beoordelen, en niet aan particuliere, 
commerciële entiteiten (2020/2019(INL), paragraaf 5). In geval van twijfel, wanneer inhoud 
niet kennelijk illegaal is en illegaal is bevonden door de rechter, moet deze toegankelijk 
blijven.

Amendement 505
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onlineplatforms brengen klagers 
onverwijld op de hoogte van het besluit dat 
zij hebben genomen over de informatie 
waarop de klacht betrekking heeft en 
brengen klagers op de hoogte van de 
mogelijkheid voor buitengerechtelijke 

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

geschillenbeslechting waarin is voorzien in 
artikel 18 en andere beschikbare 
beroepsmogelijkheden. De kennisgeving 
omvat ook:
- informatie om toe te lichten of het in lid 
1 bedoelde besluit het resultaat is van 
menselijke controle of van het gebruik 
van geautomatiseerde hulpmiddelen;
- in het geval dat het in lid 1 bedoelde 
besluit in stand wordt gelaten, een 
gedetailleerde uitleg over waarom de 
informatie waarop de klacht betrekking 
heeft in strijd is met de algemene 
voorwaarden van het platform of waarom 
het onlineplatform van oordeel is dat de 
informatie onrechtmatig is. 

Or. en

Amendement 506
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Onlineplatforms brengen klagers 
onverwijld op de hoogte van het besluit dat 
zij hebben genomen over de informatie 
waarop de klacht betrekking heeft en 
brengen klagers op de hoogte van de 
mogelijkheid voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting waarin is voorzien in 
artikel 18 en andere beschikbare 
beroepsmogelijkheden. Indien er 48 uur 
na de indiening van de klacht van de 
afnemer van de dienst nog geen besluit is 
genomen, wordt de klacht geacht te zijn 
toegewezen.

Or. es

Amendement 507
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Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet niet in een uiterste termijn voor de beoordeling van meldingen. Door het 
ontbreken van een specifieke termijn kan de periode door onlineplatforms tot het uiterste 
worden opgerekt. Gebruikers moeten daarom binnen zeven dagen van het besluit van het 
platform in kennis worden gesteld om hun rechtszekerheid te bieden met het oog op eventuele 
juridische stappen.

Amendement 508
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
de in lid 4 omschreven besluiten niet louter 
op basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen.

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
de in lid 4 omschreven besluiten niet louter 
op basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen. Klagers hebben het 
recht om te verzoeken om menselijke 
controle en overleg met de betrokken 
medewerkers van het onlineplatform over 
de inhoud waarop de klacht betrekking 
heeft.

Or. en
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Amendement 509
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
de in lid 4 omschreven besluiten niet louter 
op basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen.

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
afnemers van de dienst waar nodig de 
mogelijkheid krijgen in contact te treden 
met een medewerker op het moment 
waarop zij een klacht indienen en dat de 
in lid 4 omschreven besluiten niet louter op 
basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen.

Or. en

Amendement 510
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
de in lid 4 omschreven besluiten niet louter 
op basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen.

5. Onlineplatforms zorgen ervoor dat 
de in lid 4 omschreven besluiten niet op 
basis van geautomatiseerde middelen 
worden genomen.

Or. en

Amendement 511
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Afnemers van de dienst die 
benadeeld worden door het besluit van 
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een onlineplatform moeten de 
mogelijkheid hebben snel een beroep bij 
de rechter in stellen overeenkomstig het 
recht van de betrokken lidstaat. De 
procedure waarborgt dat een 
onafhankelijk rechterlijk orgaan 
onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 
dagen, uitspraak doet over het geschil, 
waarbij de benadeelde partij het recht 
wordt toegekend om te verzoeken om een 
voorlopige voorziening, waartoe binnen 
48 uur na instelling van het beroep bij dit 
orgaan moet worden besloten. Het recht 
op gerechtelijk beroep en voorlopige 
voorzieningen zal niet worden beperkt 
door of afhankelijk worden gesteld van 
uitputting van de interne 
klachtenprocedure.

Or. en

Amendement 512
Anna Júlia Donáth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten mogen een 
overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit.

1. Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten mogen een 
overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit. De 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
vindt plaats binnen 30 dagen na 
indiening.
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Or. en

Amendement 513
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten mogen een 
overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit.

1. Afnemers van de in artikel 17, lid 1, 
bedoelde diensten mogen een 
overeenkomstig lid 2 gecertificeerd orgaan 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting kiezen om geschillen 
met betrekking tot deze besluiten op te 
lossen, waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost via het in dat artikel 
bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem. 
Onlineplatforms werken te goeder trouw 
samen met het gekozen orgaan om het 
geschil op te lossen en zijn gebonden door 
het door dat orgaan genomen besluit.

Or. en

Amendement 514
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 515
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 516
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 517
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 518
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het orgaan of zijn 
vertegenwoordigers ontvangen een 
vergoeding die geen verband houdt met de 
uitkomst van de procedure;

Or. en

Amendement 519
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bestaat mede uit juridisch 
deskundigen;

Or. en

Amendement 520
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter b



PE693.830v01-00 274/458 AM\1233797NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit orgaan moet beschikken over relevante juridische expertise om te waarborgen dat deze 
problemen adequaat worden opgelost.

Amendement 521
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 522
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
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Artikel 18 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het orgaan kan geschillen op snelle, 
doeltreffende en kosteneffectieve wijze en 
in ten minste een van de officiële talen van 
de EU regelen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 523
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) de geschillenbeslechting verloopt 
volgens duidelijke en eerlijke regels, die 
zowel transparant als duidelijk zichtbaar 
zijn en gemakkelijk toegankelijk op het 
onlineplatform.

Or. en

Motivering

We moeten gebruikers toegang tot de rechter bieden zodat zij beroep kunnen aantekenen 
tegen onrechtmatige besluiten betreffende inhoud. Er is regelgeving nodig die de toegang tot 
de rechter voor alle gebruikers van onlineplatforms verbetert, zodat zij om een doeltreffende 
rechterlijke toetsing kunnen vragen.

Amendement 524
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het orgaan het geschil in het 
voordeel van de afnemer van de dienst 
beslecht, betaalt het onlineplatform de 
afnemer alle vergoedingen en andere 

3. Alle vergoedingen voor de 
geschillenbeslechting komen ten laste van 
het onlineplatform, ongeacht de 
uitspraak. Als het orgaan het geschil in het 
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redelijke uitgaven terug die de afnemer 
heeft betaald of moet betalen in verband 
met de geschillenbeslechting. Als het 
orgaan het geschil in het voordeel van het 
onlineplatform beslecht, hoeft de afnemer 
vergoedingen en andere redelijke uitgaven 
die het onlineplatform heeft betaald of 
moet betalen in verband met de 
geschillenbeslechting, niet terug te betalen.

voordeel van de afnemer van de dienst 
beslecht, betaalt het bovendien de afnemer 
alle andere redelijke uitgaven terug die de 
afnemer heeft betaald of moet betalen in 
verband met de geschillenbeslechting. Als 
het orgaan het geschil in het voordeel van 
het onlineplatform beslecht, hoeft de 
afnemer vergoedingen en andere redelijke 
uitgaven die het onlineplatform heeft 
betaald of moet betalen in verband met de 
geschillenbeslechting, niet terug te betalen.

Or. en

Motivering

Alleen als de beslissing van het externe orgaan niet bindend is, kan zij voorwerp zijn van 
tegen de platforms gericht juridisch beroep. Anders moet de gerechtelijke procedure tegen de 
beslissing van het (particuliere) externe orgaan worden ingesteld bij het orgaan, wat niet 
alleen tot extra kosten leidt, maar waardoor de platforms opnieuw van hun 
verantwoordelijkheid worden vrijgesteld.

Amendement 525
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het orgaan het geschil in het 
voordeel van de afnemer van de dienst 
beslecht, betaalt het onlineplatform de 
afnemer alle vergoedingen en andere 
redelijke uitgaven terug die de afnemer 
heeft betaald of moet betalen in verband 
met de geschillenbeslechting. Als het 
orgaan het geschil in het voordeel van het 
onlineplatform beslecht, hoeft de afnemer 
vergoedingen en andere redelijke uitgaven 
die het onlineplatform heeft betaald of 
moet betalen in verband met de 
geschillenbeslechting, niet terug te 
betalen.

3. Als het orgaan het geschil in het 
voordeel van de afnemer van de dienst 
beslecht, betaalt het onlineplatform de 
afnemer alle vergoedingen en andere 
redelijke uitgaven terug die de afnemer 
heeft betaald of moet betalen in verband 
met de geschillenbeslechting. Als het 
orgaan het geschil in het voordeel van het 
onlineplatform beslecht, hoeft de afnemer 
de vergoedingen en andere redelijke 
uitgaven niet te betalen of terug te betalen.

Or. en
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Amendement 526
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergoedingen die het orgaan voor de 
geschillenbeslechting aanrekent, zijn 
redelijk en overschrijden in geen geval de 
kosten hiervan.

De vergoedingen die het orgaan voor de 
geschillenbeslechting aanrekent, zijn 
redelijk en overschrijden in geen geval de 
kosten hiervan. Procedures voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
moeten bij voorkeur voor consumenten 
kosteloos zijn. Indien er kosten in 
rekening worden gebracht, moet de 
procedure voor consumenten 
toegankelijk, aantrekkelijk en goedkoop 
zijn. Daarom dienen de kosten een 
geringe vergoeding niet te boven te gaan.

Or. en

Amendement 527
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gecertificeerde organen voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
maken de vergoedingen, of de voor 
bepaling hiervan gebruikte mechanismen, 
openbaar.

Or. en

Amendement 528
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten stellen een 
mechanisme in dat de afnemers van de 
dienst in staat stelt de beslissing van 
organen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting aan te vechten bij 
een nationale rechterlijke autoriteit met 
bevoegdheid tot het beslechten van 
geschillen met betrekking tot de vrijheid 
van meningsuiting.

Or. en

Amendement 529
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 530
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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6 bis. De lidstaten stellen een 
mechanisme in dat de afnemers van de 
dienst in staat stelt de beslissing van 
organen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting aan te vechten bij 
een nationale rechterlijke of bestuurlijke 
autoriteit met bevoegdheid tot het 
beslechten van geschillen met betrekking 
tot de vrijheid van meningsuiting.

Or. en

Amendement 531
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Gerechtelijk beroep

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechterlijke autoriteiten op verzoek van 
een afnemer die voorwerp is van een 
besluit van een onlineplatform kunnen 
overgaan tot:
(a) verwijdering of uitschakeling van de 
toegang tot de informatie of beperking 
van de suggesties van 
aanbevelingssystemen betreffende die 
informatie;
(b) volledige of gedeeltelijke opschorting 
of beëindiging van de verstrekking van de 
dienst aan de afnemer;
(c) opschorting of opheffing van de 
account van de afnemer, toetsing van de 
wettigheid van het besluit en in 
voorkomend geval tot afgifte van een 
voorlopig dwangbevel.

Or. en
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Motivering

Besluiten van platforms die inbreuk maken op de rechten van afnemers moeten worden 
onderworpen aan rechterlijke toetsing.

Amendement 532
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Bewijslast

 De bewijslast moet weer bij de aanbieders 
van hostingdiensten worden gelegd, 
ongeacht of de verstrekte informatie wordt 
aangemerkt als legale of illegale inhoud.

Or. en

Amendement 533
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 534
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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19 Betrouwbare flaggers 19 Betrouwbare flaggers op het gebied 
van kinderrechten

Or. en

Amendement 535
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische 
maatregelen om te verzekeren dat via de 
in artikel 14 genoemde mechanismen 
door betrouwbare flaggers ingediende 
berichten prioritair en onmiddellijk 
worden verwerkt en afgehandeld.

Schrappen

Or. it

Amendement 536
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers ingediende berichten prioritair en 
onmiddellijk worden verwerkt en 
afgehandeld.

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers ingediende berichten, evenals de 
beroepen die door de betrouwbare 
flaggers zijn ingesteld, of de verzoeken 
van een betrouwbare flagger die 
voornemens is een beroep te steunen dat 
door een privépersoon is ingesteld, tegen 
een melding die is ingediend via de in 
artikel 14 genoemde mechanismen, of 
tegen een besluit tot intrekking van 
inhoud of tot opschorting van een 
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account, prioritair en onmiddellijk worden 
verwerkt en afgehandeld.

Or. fr

Amendement 537
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers ingediende berichten prioritair en 
onmiddellijk worden verwerkt en 
afgehandeld.

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen berichten die zijn 
ingediend door gecertificeerde 
betrouwbare flaggers die handelen op 
grond van hun erkende expertise 
onmiddellijk worden verwerkt, afhankelijk 
van de ernst van de illegale activiteit.

Or. en

Amendement 538
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers ingediende berichten prioritair en 
onmiddellijk worden verwerkt en 
afgehandeld.

1. Onlineplatforms nemen de nodige 
technische en organisatorische maatregelen 
om te verzekeren dat via de in artikel 14 
genoemde mechanismen door betrouwbare 
flaggers op het gebied van kinderrechten 
ingediende berichten prioritair en 
onmiddellijk worden verwerkt en 
afgehandeld.

Or. en
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Amendement 539
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De status van betrouwbare flagger 
krachtens deze verordening wordt, na 
aanvraag door een entiteit, toegekend 
door de coördinator voor digitale diensten 
van de lidstaat waarin de aanvrager is 
gevestigd, wanneer de aanvrager heeft 
aangetoond dat hij aan elk van de 
volgende voorwaarden voldoet:

Schrappen

(a) hij heeft specifieke expertise en 
bevoegdheid voor het opsporen, 
identificeren en melden van illegale 
inhoud;
(b) hij vertegenwoordigt collectieve 
belangen en is onafhankelijk van enig 
onlineplatform;
(c) hij voert zijn activiteiten uit met als 
doel berichten tijdig, zorgvuldig en 
objectief in te dienen.

Or. it

Amendement 540
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De status van betrouwbare flagger 
krachtens deze verordening wordt, na 
aanvraag door een entiteit, toegekend door 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waarin de aanvrager is 
gevestigd, wanneer de aanvrager heeft 
aangetoond dat hij aan elk van de volgende 
voorwaarden voldoet:

2. De status van betrouwbare flagger 
op het gebied van kinderrechten krachtens 
deze verordening wordt, na aanvraag door 
een entiteit, toegekend door de coördinator 
voor digitale diensten van de lidstaat 
waarin de aanvrager is gevestigd, wanneer 
de aanvrager heeft aangetoond dat hij aan 
elk van de volgende voorwaarden voldoet:
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Or. en

Amendement 541
Nicola Procaccini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 542
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) hij heeft specifieke expertise en 
bevoegdheid voor het opsporen, 
identificeren en melden van illegale inhoud 
die verband houdt met minderjarigen;

Or. en

Amendement 543
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij vertegenwoordigt collectieve 
belangen en is onafhankelijk van enig 
onlineplatform;

Schrappen
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Or. it

Amendement 544
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij vertegenwoordigt collectieve 
belangen en is onafhankelijk van enig 
onlineplatform;

(b) hij vertegenwoordigt collectieve 
belangen voor de bescherming van 
kinderen en is onafhankelijk van enig 
onlineplatform;

Or. en

Amendement 545
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) hij voert zijn activiteiten uit met als 
doel berichten tijdig, zorgvuldig en 
objectief in te dienen.

Schrappen

Or. it

Amendement 546
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) hij is juridisch gescheiden en 
functioneel onafhankelijk van de overheid 
van de betreffende lidstaat en van alle 
andere openbare of particuliere organen;
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Or. en

Amendement 547
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Amendement 548
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie publiceert de in lid 
3 bedoelde informatie in een openbaar 
toegankelijke databank en werkt de 
databank bij.

Schrappen

Or. it

Amendement 549
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

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

Schrappen

Or. it

Amendement 550
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 551
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 552
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De coördinator voor digitale 
diensten die de status van betrouwbare 
flagger aan een entiteit heeft toegekend, 
trekt die status in als hij, na een 
onderzoek hetzij op eigen initiatief hetzij 
op basis van derden verkregen informatie, 

Schrappen
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met inbegrip van de informatie die 
krachtens lid 5 door een onlineplatform is 
verstrekt, bepaalt dat de entiteit niet 
langer voldoet aan de in lid 2 vermelde 
voorwaarden. Alvorens hij die status 
intrekt, biedt de coördinator voor digitale 
diensten de entiteit de kans om te 
reageren op de bevindingen van zijn 
onderzoek en zijn intentie om de status 
van betrouwbare flagger van de entiteit in 
te trekken.

Or. it

Amendement 553
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 554
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
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Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Na raadpleging van de raad kan 
de Commissie onlineplatforms en 
coördinatoren voor digitale diensten 
bijstaan bij de toepassing van de leden 5 
en 6.

Schrappen

Or. it

Amendement 555
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 556
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 557
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onlineplatforms schorten, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 
waarschuwing, de verlening van hun 
diensten op aan afnemers van de dienst die 
frequent manifest illegale inhoud 
verstrekken, tenzij die inhoud kennelijk 
illegaal was vanwege ongegronde 
berichten en klachten als voorzien in lid 2 
van dit artikel.

Or. en

Amendement 558
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onlineplatforms schorten, voor een 
redelijke periode en na een voorafgaande 
waarschuwing, de verlening van hun 
diensten op aan afnemers van de dienst 
wanneer deze in de voorgaande twaalf 
maanden twee of meer bevelen tot het 
nemen van maatregelen wegens illegale 
inhoud heeft ontvangen.

Or. en

Amendement 559
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't 
Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen, voor een redelijke periode en na 
een voorafgaande waarschuwing, de 
verlening van hun diensten aan afnemers 
van de dienst opschorten wanneer deze via 
hun hostingdiensten frequent manifest 
illegale inhoud verstrekken.

Or. en

Amendement 560
Nicola Procaccini

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 561
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 562
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onlineplatforms beëindigen 
onmiddellijk hun dienstverlening aan 
gebruikers die manifest illegale inhoud 
verspreiden. Onlineplatforms hervatten 
hun dienstverlening en compenseren de 
gebruiker wanneer een gerechtelijke 
instantie het illegale karakter van die 
uitlating niet heeft vast kunnen stellen; 
Onlineplatforms hervatten de 
dienstverlening aan de gebruiker wanneer 
hij aantoont dat hij de illegale content niet 
heeft verspreid, dit zal met name het geval 
zijn wanneer een derde ongeautoriseerde 
toegang tot het account van de gebruiker 
heeft verkregen;

Or. nl

Amendement 563
Maria Walsh

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onlineplatforms schorten, voor 
een redelijke periode en na een 
voorafgaande waarschuwing, de 
verwerking op van berichten en klachten 
die via de in artikelen 14 en 17 bedoelde 
berichten- en actiemechanismen en 
interne klachtenafhandelingssystemen 

Schrappen
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zijn ingediend door personen of entiteiten 
of door klagers die regelmatig berichten 
of klachten indienen die manifest 
ongegrond zijn.

Or. en

Motivering

Het kan niet worden verwacht dat gebruikers de rechtmatigheid van inhoud beoordelen; dat 
is ook hun taak niet. De negatieve gevolgen van misbruik van berichten zijn het resultaat van 
een onjuiste en vaak geautomatiseerde afhandeling door het platform, waarbij wordt afgezien 
van menselijke controle. Met name leden van gemarginaliseerde groepen met een andere 
opvatting van discriminatie en mensen met weinig juridische kennis lopen hierdoor het risico 
dat de verwerking van hun berichten wordt opgeschort omdat deze te vaak ongegrond zijn.

Amendement 564
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 565
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 566
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onlineplatforms beoordelen geval 
per geval en tijdig, zorgvuldig en objectief 
of een afnemer, persoon, entiteit of klager 
zich schuldig maakt aan het in de leden 1 
en 2 vermelde misbruik, rekening houdend 
met alle relevante feiten en 
omstandigheden die blijken uit de op het 
onlineplatform beschikbare informatie. Die 
omstandigheden omvatten ten minste het 
volgende:

3. Onlineplatforms beoordelen geval 
per geval en tijdig, zorgvuldig en objectief 
of een afnemer, persoon, entiteit of klager 
zich schuldig maakt aan het in lid 2 
vermelde misbruik, rekening houdend met 
alle relevante feiten en omstandigheden die 
blijken uit de op het onlineplatform 
beschikbare informatie. Die 
omstandigheden omvatten ten minste het 
volgende:

Or. en

Amendement 567
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. Onlineplatforms beoordelen geval 
per geval en tijdig, zorgvuldig en objectief 
of een afnemer, persoon, entiteit of klager 
zich schuldig maakt aan het in de leden 1 
en 2 vermelde misbruik, rekening houdend 
met alle relevante feiten en 
omstandigheden die blijken uit de op het 
onlineplatform beschikbare informatie. Die 
omstandigheden omvatten ten minste het 
volgende:

3. Onlineplatforms beoordelen geval 
per geval en tijdig, zorgvuldig en objectief 
of een afnemer, persoon, entiteit of klager 
zich schuldig maakt aan het in lid 2 
vermelde misbruik, rekening houdend met 
alle relevante feiten en omstandigheden die 
blijken uit de op het onlineplatform 
beschikbare informatie. Die 
omstandigheden omvatten ten minste het 
volgende:

Or. en

Amendement 568
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de absolute aantallen manifest 
illegale inhoud of manifest ongefundeerde 
berichten of klachten die het voorbije jaar 
zijn ingediend;

(a) het absolute aantal manifest 
illegale inhoud of manifest ongefundeerde 
berichten of klachten die het voorbije jaar 
zijn ingediend, uitgesplitst naar lidstaat;

Or. en

Amendement 569
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de absolute aantallen manifest 
illegale inhoud of manifest ongefundeerde 
berichten of klachten die het voorbije jaar 
zijn ingediend;

(a) de absolute aantallen 
opschortingen van diensten en manifest 
ongefundeerde berichten of klachten die 
het voorbije jaar zijn ingediend;

Or. en
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Amendement 570
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de absolute aantallen manifest 
illegale inhoud of manifest ongefundeerde 
berichten of klachten die het voorbije jaar 
zijn ingediend;

(a) de absolute aantallen manifest 
ongefundeerde berichten of klachten die 
het voorbije jaar zijn ingediend;

Or. en

Amendement 571
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het relatieve aandeel hiervan in 
verhouding tot de totale hoeveelheid 
aangeboden informatie of ingediende 
berichten in het voorbije jaar;

(b) het relatieve aandeel manifest 
ongefundeerde berichten of klachten in 
verhouding tot de totale hoeveelheid 
aangeboden berichten in het voorbije jaar, 
uitgesplitst naar lidstaat;

Or. en

Amendement 572
Tomas Tobé

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de intentie van de afnemer, 
persoon, entiteit of klager, indien die kan 
worden vastgesteld.

Or. en



PE693.830v01-00 298/458 AM\1233797NL.docx

NL

Amendement 573
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 574
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 575
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 576
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21 Kennisgeving van vermoedens van 
strafbare feiten

21 15 quater. Kennisgeving van 
vermoedens van strafbare feiten

Or. en

Amendement 577
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onlineplatform op de 
hoogte wordt gesteld van informatie die 
aanleiding geeft tot een vermoeden dat een 
ernstig strafbaar feit met een bedreiging 
van het leven of de veiligheid van personen 
heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of 
waarschijnlijk zal plaatsvinden, brengt het 

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

waarschijnlijk zal plaatsvinden, brengt het 
de rechtshandhavings- of gerechtelijke 
autoriteiten van de betrokken lidstaat of 
lidstaten op de hoogte van zijn vermoeden 
en verstrekt het alle beschikbare relevante 
informatie.

Or. en

Amendement 578
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 579
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onlineplatform op de 
hoogte wordt gesteld van informatie die 
aanleiding geeft tot een vermoeden dat een 
ernstig strafbaar feit met een bedreiging 

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

van het leven van een persoon ophanden 
is, brengt het de rechtshandhavings- of 
gerechtelijke autoriteiten van de betrokken 
lidstaat of lidstaten op de hoogte van zijn 
vermoeden en verstrekt het alle 
beschikbare relevante informatie.

Or. en

Amendement 580
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 581
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onlineplatform op de 
hoogte wordt gesteld van informatie die 

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

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

Or. en

Motivering

Dit artikel vormt een aantasting van de privacy van personen met betrekking tot hun digitale 
communicatie, het vermoeden van onschuld en de strafrechtelijke bescherming in de EU. 
Bedrijven zullen gestimuleerd worden om overmatige aantallen meldingen te doen om niet het 
risico op aansprakelijkheid te lopen, wat mogelijk zal leiden tot aanzienlijke hoeveelheden 
nutteloze en storende informatie voor rechtshandhavingsinstanties, terwijl de grondrechten 
van internetgebruikers ernstig worden bedreigd. Dit zal waarschijnlijk onevenredige 
gevolgen hebben voor groepen en personen die al gemarginaliseerd en kwetsbaar zijn, en die 
in de samenleving al gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden.

Amendement 582
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de aanbieder van 
hostingdiensten de betrokken lidstaat niet 
met redelijke zekerheid kan identificeren, 
brengt hij de wetshandhavingsautoriteiten 
van de lidstaat waar hij is gevestigd of 
waar hij zijn wettelijke vertegenwoordiger 
heeft op de hoogte of informeert hij 
Europol.

Or. en

Amendement 583
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 584
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Voor de toepassing van dit artikel 
verstrekken alle lidstaten de Europese 
Commissie en de Raad een lijst van hun 
bevoegde rechtshandhavingsinstanties of 
rechterlijke autoriteiten.

Or. en

Amendement 585
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 586
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Compensatie bij onterechte verwijdering

Onlineplatforms compenseren hun 
gebruikers wanneer zij ten onrechte de 
dienstverlening aan gebruikers 
beëindigen onder toepassing van artikel 
20 lid 1 of 2. Wanneer een onlineplatform 
ingevolge artikel 20 lid 1 de 
dienstverlening beëindigt compenseert zij 
de gebruiker met een minimaal bedrag 
van 1000 Euro wanneer de gebruiker een 
natuurlijk persoon is, en voor minimaal 
2500 Euro per dag wanneer de gebruiker 
een zakelijke gebruiker is. Deze bepaling 
tast het recht van de gebruiker niet aan 
om vergoeding van de reële schade te 
vorderen. Wanneer een onlineplatform 
overeenkomstig artikel 20 lid 2 de 
dienstverlening beëindigt, dan vergoedt zij 
de schade met een minimaal bedrag van 
5.000 Euro.

Or. nl
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Amendement 587
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onlineplatform 
consumenten in staat stelt op afstand 
gesloten overeenkomsten met handelaren 
aan te gaan, zorgt het ervoor dat 
handelaren zijn diensten alleen kunnen 
gebruiken ter promotie van berichten over 
of voor het aanbieden van producten of 
diensten aan consumenten in de EU als het 
onlineplatform vóór het gebruik van zijn 
diensten de volgende informatie heeft 
verkregen:

1. Wanneer een onlineplatform 
consumenten in staat stelt op afstand 
gesloten overeenkomsten met 
professionele handelaren aan te gaan, zorgt 
het ervoor dat handelaren zijn diensten 
alleen kunnen gebruiken ter promotie van 
berichten over of voor het aanbieden van 
producten of diensten aan consumenten in 
de EU als het onlineplatform vóór het 
gebruik van zijn diensten de volgende 
informatie heeft verkregen:

Or. en

Amendement 588
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 589
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bankrekeninggegevens van de 
handelaar wanneer de handelaar een 
natuurlijke persoon is;

Schrappen

Or. en

Amendement 590
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 591
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 592
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) elk gebruik dat is gemaakt van 
automatische middelen voor 
inhoudsmoderatie, met inbegrip van een 
specificatie van de precieze doeleinden, 
indicatoren van de nauwkeurigheid van de 
geautomatiseerde middelen bij het 
vervullen van die doeleinden en de 
toegepaste vrijwaringsmaatregelen, 
waaronder menselijke controle. Hierbij 
moet zinvolle informatie worden verstrekt 
over de gevolgde procedure, de gebruikte 
technologie en de criteria en argumentatie 
waarop besluiten zijn gebaseerd, alsook 
de logica die bij de geautomatiseerde 
besluitvorming werd gehanteerd.

Or. en

Amendement 593
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
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Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Transparantie over de wijzigingen van 

algoritmen
1. De aanbieders van onlinediensten zijn 
transparant betreffende de wijzigingen 
van hun verwijzings- en 
aanbevelingsregels, zelfs als die bij wijze 
van proef worden toegepast, en brengen 
de regelgevende instanties, hun 
gebruikers en de auteurs van de inhoud 
waarnaar wordt verwezen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, zodat deze 
wijzigingen kunnen worden voorzien door 
degenen die erbij betrokken zijn.
2. De gebruikers kunnen de regelgevende 
instantie aanspreken en vragen om zich 
uit te spreken over de negatieve gevolgen 
van de wijzigingen aan de verwijzings- en 
aanbevelingsregels, zodat deze het 
platform ertoe kan verplichten deze 
gevolgen te verhelpen.

Or. fr

Amendement 594
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie over onlinereclame Transparantie over en controle op 
onlinereclame

Or. en

Amendement 595
Paul Tang
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onlineplatforms die op hun online-
interfaces reclame weergeven, zorgen 
ervoor dat de afnemers van de dienst voor 
elke reclame die aan elke individuele 
afnemer wordt getoond, op een duidelijke 
en ondubbelzinnige wijze en in reële tijd 
het volgende kunnen vaststellen:

Onlineplatforms die op hun online-
interfaces, of in delen daarvan, direct of 
indirect reclame weergeven, zorgen ervoor 
dat de afnemers van de dienst voor elke 
reclame die aan elke individuele 
consument wordt getoond, op een 
duidelijke, bondige doch begrijpelijke, 
uniforme en ondubbelzinnige wijze en in 
reële tijd het volgende kunnen vaststellen:

Or. en

Amendement 596
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat de weergegeven informatie 
reclame is;

(a) dat de weergegeven informatie 
reclame is en of de reclame het resultaat is 
van een geautomatiseerd mechanisme, 
zoals een mechanisme voor reclame-
uitwisseling;

Or. en

Amendement 597
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) dat de weergegeven informatie 
reclame is;

(a) dat de op de interface weergegeven 
informatie of delen daarvan 
onlinereclame is, waaronder aan de hand 
van duidelijke en geharmoniseerde 
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markering;

Or. en

Amendement 598
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de natuurlijke of rechtspersoon 
namens wie de reclame wordt getoond en 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
reclame financiert;

Or. en

Amendement 599
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de natuurlijke of rechtspersoon 
namens wie de reclame wordt getoond en 
die de reclame direct of indirect 
financiert;

Or. en

Amendement 600
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) of de reclame is gebaseerd op een 



AM\1233797NL.docx 311/458 PE693.830v01-00

NL

vorm van targeting; en

Or. en

Amendement 601
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) nuttige, gedetailleerde en 
specifieke informatie over de parameters 
die worden gebruikt om de reclame te 
targeten en weer te geven, waardoor de 
consument in staat wordt gesteld te 
bepalen waarom en hoe de reclame in 
kwestie aan hem of haar wordt getoond. 
Deze informatie heeft mede betrekking op 
de gegevenscategorieën die bij gerichte 
vormen van reclame worden gebruikt om 
consumenten te benaderen en in te delen, 
en die gegevensplatforms met 
adverteerders delen voor 
targetingdoeleinden.

Or. en

Amendement 602
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) duidelijke, nuttige en uniforme 
informatie over de parameters die worden 
gebruikt om te bepalen aan welke afnemers 
de reclame wordt getoond, alsook over de 
daartoe gebruikte logica.

Or. en
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Amendement 603
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) duidelijke, nuttige en uniforme 
informatie over de parameters die worden 
gebruikt om te bepalen aan welke afnemers 
de reclame wordt getoond;

Or. en

Amendement 604
Beata Kempa, Patryk Jaki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 605
Anna Júlia Donáth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis)  of de reclame met behulp van een 
geautomatiseerd hulpmiddel werd getoond 
en de identiteit van de persoon die 
verantwoordelijk is voor dat hulpmiddel;
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Or. en

Amendement 606
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vergoeding die door de 
adverteerder wordt geboden;

Or. en

Amendement 607
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het onlineplatform ontwerpt en 
organiseert zijn online-interface op 
zodanige wijze dat afnemers van de dienst 
hun rechten uit hoofde van het Unierecht 
met betrekking tot de verwerking van hun 
persoonsgegevens voor elke specifieke 
aan hun getoonde reclame op het 
platform gemakkelijk en doeltreffend 
kunnen uitoefenen, met name: 
(a) het recht om hun toestemming in te 
trekken of bezwaar te maken tegen 
verwerking; 
(b) het recht op inzage in 
persoonsgegevens die op hem of haar 
betrekking hebben; 
(c) het recht op rectificatie van 
persoonsgegevens die op hem of haar 
betrekking hebben; 
(d) het recht op onverwijlde verwijdering 
van persoonsgegevens. 
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Indien een afnemer een van deze rechten 
uitoefent, moet het onlineplatform alle 
partijen aan wie de in de punten a) tot en 
met d) bedoelde persoonsgegevens zijn 
verstrekt hiervan in kennis 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 608
Anna Júlia Donáth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast met de in 
alinea 1, punt a), van dit artikel bedoelde 
geharmoniseerde markeringsspecificaties.

Or. en

Amendement 609
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een afnemer een van de in de 
punten a), c) of d) van alinea 2 bedoelde 
rechten uitoefent, moet het onlineplatform 
onmiddellijk stoppen met het vertonen van 
reclame waarvoor de betreffende 
persoonsgegevens worden gebruikt of 
waarvoor parameters worden gebruikt die 
gebaseerd zijn op deze gegevens. 

Or. en
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Amendement 610
Anna Júlia Donáth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
informeren de natuurlijke of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt weergegeven waar de reclame is 
getoond.

Or. en

Amendement 611
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Toestemming van afnemers voor 

reclamepraktijken
1. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
stellen afnemers van hun diensten in 
beginsel niet bloot aan gerichte, 
microgerichte en op zoekgedrag 
gebaseerde reclame, tenzij de afnemer van 
de dienst uit vrije wil specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
toestemming daartoe heeft gegeven. 
Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
zorgen ervoor dat afnemers van hun 
diensten gemakkelijk een weloverwogen 
keuze kunnen maken wanneer zij hun 
toestemming geven door hun nuttige 
informatie te verstrekken, waaronder 
informatie over de waarde van het 
verlenen van toegang tot en over het 
gebruik van hun gegevens.
2. Wanneer zij vragen om de toestemming 
van afnemers van hun diensten die als 
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kwetsbare consumenten worden 
beschouwd, nemen aanbieders van 
tussenhandelsdiensten alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
consumenten voldoende en relevante 
informatie hebben ontvangen alvorens 
hun toestemming te geven.
3. Bij het verwerken van gerichte, 
microgerichte en op zoekgedrag 
gebaseerde reclame voldoen 
onlineaanbieders van 
tussenhandelsdiensten aan relevante 
Uniewetgeving en gaan zij niet over tot 
activiteiten die ertoe kunnen leiden dat 
gebruikers overal worden gevolgd, zoals 
onevenredige samenvoeging van door 
platforms verzamelde gegevens of 
onevenredige verwerking van bijzondere 
categorieën van gegevens die gebruikt 
kunnen worden om kwetsbaarheden uit te 
buiten.
4. Aanbieders van tussenhandelsdiensten 
zetten hun online-interface zodanig op dat 
afnemers van diensten, met name 
degenen die als kwetsbare consumenten 
worden beschouwd, gemakkelijk en 
efficiënt toegang hebben tot en 
wijzigingen kunnen aanbrengen in 
reclameparameters. Aanbieders van 
tussenhandelsdiensten monitoren 
regelmatig het gebruik van 
reclameparameters door afnemers van 
diensten en stellen alles in het werk om 
hen bewuster te maken van de 
mogelijkheid om die parameters te 
wijzigen.

Or. en

Amendement 612
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
2. Onlineplatforms tonen alleen 
gepersonaliseerde reclame op basis van 
gegevens die uitdrukkelijk aan hen zijn 
verstrekt of opgegeven door afnemers van 
diensten, en op voorwaarde dat zij 
toestemming hebben gegeven om deze 
gegevens te gebruiken voor het bieden van 
gepersonaliseerde reclame.

Or. en

Amendement 613
Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 ter
3. Onlineplatforms die algoritmen 
gebruiken om reclame aan te bieden, 
nemen in hun algemene voorwaarden 
relevante informatie op over de werking 
van deze algoritmen, waaronder de 
belangrijkste criteria waarvan de 
algoritmen gebruikmaken, alsook de 
gebruikte gegevenscategorieën en -
bronnen.

Or. en

Amendement 614
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze afdeling is van toepassing op 1. Deze afdeling is van toepassing op 
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onlineplatforms die hun diensten aanbieden 
aan een gemiddeld aantal maandelijks 
actieve afnemers van de dienst in de EU 
dat gelijk aan of groter dan 45 miljoen is, 
berekend overeenkomstig de in lid 3 
bedoelde gedelegeerde handelingen 
vastgestelde methodologie.

onlineplatforms die hun diensten aanbieden 
aan een gemiddeld aantal maandelijks 
actieve afnemers van de dienst in de EU 
dat gelijk aan of groter dan 4,5 miljoen is, 
berekend overeenkomstig de in lid 3 
bedoelde gedelegeerde handelingen 
vastgestelde methodologie.

Or. en

Amendement 615
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 69 gedelegeerde handelingen vast 
om het in lid 1 bedoelde gemiddelde aantal 
maandelijkse afnemers van de dienst in de 
EU te bepalen, wanneer de bevolking van 
de EU met ten minste 5 % toeneemt of 
afneemt ten opzichte van de bevolking in 
2020 of, na correctie via een gedelegeerde 
handeling, van de bevolking in het jaar 
waarin de meest recente gedelegeerde 
handeling is vastgesteld. In dat geval past 
zij het aantal zo aan dat het overeenstemt 
met 10 % van de EU-bevolking in het jaar 
waarin zij de gedelegeerde handeling 
vaststelt, afgerond naar boven of naar 
beneden zodat het cijfer in miljoen kan 
worden uitgedrukt.

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 69 gedelegeerde handelingen vast 
om het in lid 1 bedoelde gemiddelde aantal 
maandelijkse afnemers van de dienst in de 
EU te bepalen, wanneer de bevolking van 
de EU met ten minste 5 % toeneemt of 
afneemt ten opzichte van de bevolking in 
2020 of, na correctie via een gedelegeerde 
handeling, van de bevolking in het jaar 
waarin de meest recente gedelegeerde 
handeling is vastgesteld. In dat geval past 
zij het aantal zo aan dat het overeenstemt 
met 1 % van de EU-bevolking in het jaar 
waarin zij de gedelegeerde handeling 
vaststelt, afgerond naar boven of naar 
beneden zodat het cijfer in miljoen kan 
worden uitgedrukt.

Or. en

Amendement 616
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt voor de 
toepassing van lid 1 overeenkomstig 
artikel 69 gedelegeerde handelingen vast, 
na raadpleging van de raad, om een 
specifieke methodologie vast te leggen 
voor de berekening van het gemiddelde 
aantal maandelijks actieve afnemers van de 
dienst in de EU. In de methodologie wordt 
met name gespecificeerd hoe de EU-
bevolking wordt bepaald alsook criteria om 
het gemiddelde aantal maandelijks actieve 
afnemers van de dienst in de EU te 
bepalen, rekening houdend met 
verschillende toegankelijkheidskenmerken.

3. De Commissie stelt voor de 
toepassing van lid 1 overeenkomstig 
artikel 69 gedelegeerde handelingen vast, 
na raadpleging van de raad, om een 
specifieke methodologie vast te leggen 
voor de berekening van het gemiddelde 
aantal maandelijks actieve afnemers van de 
dienst in de EU en nieuwe zeer grote 
onlineplatforms. In de methodologie wordt 
met name gespecificeerd hoe de EU-
bevolking wordt bepaald alsook criteria om 
het gemiddelde aantal maandelijks actieve 
afnemers van de dienst in de EU te 
bepalen, rekening houdend met 
verschillende toegankelijkheidskenmerken.

Or. en

Amendement 617
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
Verplichting tot neutraliteit

De zeer grote onlineplatforms worden 
onderworpen aan een verplichting tot 
politieke, ideologische en religieuze 
neutraliteit en mogen geen meningen, 
ideeën of politieke partijen bevoorrechten.

Or. fr

Amendement 618
Clare Daly

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

Artikel 26 Schrappen
Risicobeoordeling

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van 
artikel 25, lid 4, bedoelde datum, ten 
minste één keer per jaar hierna, alle 
aanzienlijke systemische risico’s die 
voortvloeien uit de werking van de dienst 
en het gebruik dat ervan wordt gemaakt in 
de EU. Deze risicobeoordeling is specifiek 
voor hun diensten en omvat de volgende 
systemische risico’s:
(a) de verspreiding van illegale inhoud via 
hun diensten;
(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de grondrechten inzake 
de eerbiediging van het privéleven en van 
het familie- en gezinsleven, de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie, 
non-discriminatie en de rechten van het 
kind, zoals verankerd in respectievelijk de 
artikelen 7, 11, 21 en 24 van het 
Handvest;
(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de 
geautomatiseerde exploitatie van de 
dienst, met een werkelijk of voorzienbaar 
negatief effect op de bescherming van de 
volksgezondheid, minderjarigen, de 
burgerdialoog, of werkelijke of 
voorzienbare effecten met betrekking tot 
verkiezingsprocessen en openbare 
veiligheid.
2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
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inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 619
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, voortdurend de 
waarschijnlijkheid en ernst van alle 
systemische risico’s die voortvloeien uit 
het ontwerp, de werking van de dienst en 
het gebruik dat ervan wordt gemaakt in de 
EU, waaronder onevenredig hoge 
systemische risico’s op lidstaatniveau. 
Deze risicobeoordeling is specifiek voor 
hun diensten en omvat de volgende 
systemische risico’s:

Or. en

Amendement 620
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, ten minste één keer 
per jaar hierna, alle aanzienlijke 
systemische risico’s die voortvloeien uit de 

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

systemische risico’s die voortvloeien uit 
het ontwerp en de werking van de dienst 
en het gebruik dat ervan wordt gemaakt in 
de EU. Deze risicobeoordeling is specifiek 
voor hun diensten en omvat de volgende 
systemische risico’s:

Or. en

Amendement 621
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 622
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms 
identificeren, analyseren en beoordelen, 
vanaf de in de tweede alinea van artikel 25, 
lid 4, bedoelde datum, ten minste één keer 
per jaar hierna, alle aanzienlijke 

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

aanzienlijke systemische risico’s die 
voortvloeien uit het ontwerp en de werking 
van de dienst en het gebruik dat ervan 
wordt gemaakt in de EU. Deze 
risicobeoordeling is specifiek voor hun 
diensten en omvat de volgende systemische 
risico’s:

Or. en

Amendement 623
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 624
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de grondrechten inzake 
de eerbiediging van het privéleven en van 
het familie- en gezinsleven, de vrijheid 

(b) eventuele negatieve effecten met 
betrekking tot de privacy, de bescherming 
van persoonsgegevens, non-discriminatie, 
gelijkheid en de rechten van kinderen, 
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van meningsuiting en van informatie, 
non-discriminatie en de rechten van het 
kind, zoals verankerd in respectievelijk de 
artikelen 7, 11, 21 en 24 van het 
Handvest;

zoals voorgeschreven in het Unierecht of 
het nationaal recht;

Or. en

Amendement 625
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 626
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In hun risicobeoordeling besteden 
zeer grote onlineplatforms bijzondere 
aandacht aan hun algemene 
voorwaarden, ongeacht hun vorm of 
naam, en gaan zij na hoe deze algemene 
voorwaarden zich verhouden tot het recht 
op de vrijheid van meningsuiting, zoals 
dat is vastgelegd in artikel 11 van het 
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Handvest en artikel 10 van het EVRM. 
Daarnaast volgen de zeer grote 
onlineplatforms de rechtspraak van het 
EVRM nauwgezet. Zeer grote online 
platforms zien er op toe dat hun algemene 
voorwaarden de vrijheid van 
meningsuiting niet verder beperken dan 
de grenzen die door de wet gesteld 
worden;

Or. nl

Amendement 627
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, met een werkelijk of voorzienbaar 
negatief effect op de bescherming van de 
volksgezondheid, minderjarigen en de 
openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 628
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 

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

geautomatiseerde exploitatie van de dienst 
of verhulde beïnvloeding daarvan tegen 
betaling, met een werkelijk of 
voorzienbaar negatief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid, 
minderjarigen en andere categorieën 
kwetsbare gebruikers, de burgerdialoog, of 
werkelijke of voorzienbare effecten met 
betrekking tot verkiezingsprocessen en 
openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 629
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 630
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

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

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen besteden zeer grote 
onlineplatforms bijzondere aandacht aan 
hun algemene voorwaarden, ongeacht 
hun vorm of naam, en gaan zij na hoe 
deze algemene voorwaarden zich 
verhouden tot het recht op de vrijheid van 
meningsuiting, zoals dat is vastgelegd in 
artikel 11 van het Handvest en artikel 10 
van het EVRM. Daarnaast volgen de zeer 
grote onlineplatforms de rechtspraak van 
het EVRM nauwgezet. Zeer grote online 
platforms zien er op toe dat hun algemene 
voorwaarden de vrijheid van 
meningsuiting niet verder beperken dan 
de grenzen die door de wet gesteld 
worden;

Or. nl

Amendement 631
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden.

Or. en

Amendement 632
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 633
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 634



AM\1233797NL.docx 329/458 PE693.830v01-00

NL

Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Zeer grote online platforms verwijderen 
geen content of beperken de toegang tot 
hun platform op eigen gezag slechts 
dan wanneer de gebruiker manifest 
illegale content verspreidt.
Verwijdering van content of beperkte 
toegang tot het platform bij het al dan niet 
stelselmatig verspreiden van illegale 
content vindt slechts plaats op last van een 
gerechtelijke beschikking.

Or. nl

Amendement 635
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeperking Specifieke risicobeperkende maatregelen

Or. en

Amendement 636
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeperking Specifieke maatregelen

Or. en
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Amendement 637
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de verplichtingen 
inzake gepaste zorgvuldigheid voorzien in 
hoofdstuk III van deze verordening 
nemen zeer grote onlineplatforms 
passende, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 
de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

Or. en

Amendement 638
Tomas Tobé

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 639
Paul Tang, Marina Kaljurand
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 640
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 641
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

Or. en

Amendement 642
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms kunnen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
maatregelen nemen ter bestrijding van de 
verspreiding van illegale inhoud via hun 
diensten. Dergelijke maatregelen omvatten 
waar van toepassing:

Or. en

Amendement 643
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms kunnen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
specifieke maatregelen nemen ter 
bestrijding van de verspreiding van 
illegale inhoud via hun diensten. 
Dergelijke maatregelen omvatten waar van 
toepassing:

Or. en
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Amendement 644
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 645
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 646
Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 647
Marina Kaljurand, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 648
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beëindigen of althans het 
beperken van de weergave van reclame 
voor specifieke inhoud;

Or. en

Amendement 649
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het beperken van de weergave van 
reclame in verband met de dienst die zij 
aanbieden;

Or. en

Amendement 650
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) versterking van de interne 
processen of het toezicht op hun 
activiteiten.

Or. en

Amendement 651
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) versterking van de interne 
processen of het toezicht op hun 
activiteiten;

Or. en

Amendement 652
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 653
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) samenwerking met betrouwbare 
flaggers overeenkomstig artikel 19 
beginnen of aanpassen;

Schrappen

Or. en

Amendement 654
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) samenwerking met betrouwbare 
flaggers overeenkomstig artikel 19 
beginnen of aanpassen;

Schrappen

Or. en

Amendement 655
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
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Artikel 27 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 656
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 657
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 658
Paul Tang, Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 659
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een zeer groot 
onlineplatform besluit om geen van de in 
artikel 27, lid 1, vermelde 
risicobeperkingsmaatregelen te nemen, 
moet het een schriftelijke verklaring 
opstellen waarin wordt uiteengezet 
waarom die maatregelen niet zijn 
genomen, welke aan de onafhankelijke 
controleurs wordt verstrekt met het oog op 
de voorbereiding van het in artikel 28, 
lid 3, bedoelde controlerapport.

Or. en

Amendement 660
Marina Kaljurand

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



AM\1233797NL.docx 339/458 PE693.830v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een zeer groot 
onlineplatform besluit om geen van de in 
artikel 27, lid 1, vermelde 
risicobeperkingsmaatregelen te nemen, 
moet het een schriftelijke verklaring 
opstellen waarin uiteengezet wordt 
waarom die maatregelen niet zijn 
genomen, welke aan de onafhankelijke 
controleurs wordt verstrekt met het oog op 
de voorbereiding van het in artikel lid 28, 
lid 3, bedoelde controlerapport.

Or. en

Amendement 661
Jorge Buxadé Villalba

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Dit type platform mag in geen 
geval tijdens verkiezingsperioden 
gebruikmaken van moderatie van niet-
illegale inhoud in de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht.

Or. es

Amendement 662
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In samenwerking met de 
Commissie publiceert de raad één keer 
per jaar uitvoerige rapporten die het 
volgende bevatten:

Schrappen
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(a) identificatie en beoordeling van de 
meest prominente en terugkerende 
systemische risico’s die zeer grote 
onlineplatforms hebben gemeld of die via 
andere informatiebronnen zijn 
geïdentificeerd, met name degene die 
overeenkomstig de artikelen 31 en 33 zijn 
verstrekt;
(b) beste werkwijzen voor zeer grote 
onlineplatforms om de geïdentificeerde 
systemische risico’s te beperken.

Or. en

Amendement 663
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In samenwerking met de 
Commissie publiceert de raad één keer 
per jaar uitvoerige rapporten die het 
volgende bevatten:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 664
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
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Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In samenwerking met de 
Commissie publiceert de raad één keer 
per jaar uitvoerige rapporten die het 
volgende bevatten:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 665
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 666
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 667
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 668
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) identificatie en beoordeling van de 
meest prominente en terugkerende 

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

onlineplatforms hebben gemeld of die via 
andere informatiebronnen zijn 
geïdentificeerd, met name degene die 
overeenkomstig de artikelen 31 en 33 zijn 
verstrekt;

Or. en

Amendement 669
Annalisa Tardino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 670
Paul Tang, Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 671
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 672
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Abir Al-
Sahlani, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 673
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 674
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 675
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 676
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na vaststelling dat een zeer groot 
onlineplatform een aanzienlijk aantal 
bevelen tot optreden heeft ontvangen, kan 
de bevoegde coördinator voor digitale 
diensten het platform verzoeken 
noodzakelijke, evenredige en 
doeltreffende aanvullende specifieke 
maatregelen te nemen, die het gehouden 
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is uit te voeren. De bevoegde coördinator 
voor digitale diensten legt geen algemene 
toezichtverplichting of het gebruik van 
geautomatiseerde hulpmiddelen op. In het 
verzoek wordt met name rekening 
gehouden met de technische haalbaarheid 
van de maatregelen, met de omvang en de 
economische draagkracht van het 
platform en met het effect van die 
maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers, op de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid om 
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen 
of door te geven in een open en 
democratische samenleving. Dit verzoek 
wordt verstuurd door de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat waarin 
het platform zijn hoofdvestiging heeft of, 
indien het platform niet in de Unie is 
gevestigd, van de lidstaat waar zijn 
wettelijke vertegenwoordiger zich bevindt. 
Het platform kan de bevoegde coördinator 
voor digitale diensten te allen tijde vragen 
het verzoek te herzien en in voorkomend 
geval in te trekken.

Or. en

Amendement 677
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Onafhankelijke controle

1. Zeer grote onlineplatforms worden, op 
hun kosten en ten minste één keer per 
jaar, onderworpen aan controles om de 
naleving te beoordelen van:
(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;
(b) toezeggingen die zijn gedaan 
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krachtens de gedragscodes als bedoeld in 
de artikelen 35 en 36 en de 
crisisprotocollen als bedoeld in artikel 37.
2. Controles krachtens lid 1 worden 
uitgevoerd door organisaties die:
(a) onafhankelijk zijn van het betrokken 
zeer grote onlineplatform;
(b) expertise hebben aangetoond op het 
gebied van risicobeheer, technische 
competentie en capaciteiten;
(c) blijk hebben gegeven van objectiviteit 
en beroepsethiek, met name op basis van 
het naleven van codes voor goede 
praktijken of gepaste normen.
3. De organisaties die de controles 
uitvoeren, stellen van elke controle een 
controlerapport op. Het rapport is 
schriftelijk en bevat ten minste het 
volgende:
(a) naam, adres en contactpunt van het 
zeer grote onlineplatform dat aan de 
controle is onderworpen en de 
gecontroleerde periode;
(b) naam en adres van de organisatie die 
de controle uitvoert;
(c) een beschrijving van de specifieke 
gecontroleerde elementen en de 
toegepaste methodologie;
(d) een beschrijving van de belangrijkste 
bevindingen van de controle;
(e) een controleadvies over het feit of het 
aan de controle onderworpen zeer grote 
onlineplatform heeft voldaan aan de 
verplichtingen en aan de in lid 1 vermelde 
toezeggingen, hetzij positief, positief met 
opmerkingen of negatief;
(f) wanneer het controleadvies niet 
positief is, operationele aanbevelingen 
over specifieke maatregelen om naleving 
te bereiken.
4. Zeer grote onlineplatforms die een niet-
positief controlerapport krijgen, houden 
terdege rekening met alle aan hen 
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gerichte operationele aanbevelingen met 
als doel de nodige maatregelen te nemen 
om ze uit te voeren. Binnen een maand na 
ontvangst van deze aanbevelingen stellen 
zij een controleuitvoeringsrapport vast 
waarin deze maatregelen worden 
vastgelegd. Wanneer zij de operationele 
aanbevelingen niet uitvoeren, geven zij in 
het controleuitvoeringsrapport de redenen 
hiervoor alsook een overzicht van 
eventuele alternatieve maatregelen die zij 
hebben genomen om vastgestelde niet-
naleving aan te pakken.

Or. en

Amendement 678
Paul Tang, Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 679
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 680
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 681
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms worden, 
op hun kosten en ten minste één keer per 
jaar, onderworpen aan controles ter 
beoordeling van:

Or. en

Amendement 682
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen, met name de kwaliteit van 
de identificatie, analyse en beoordeling 
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van de in artikel 26 bedoelde risico’s, en 
de noodzakelijkheid, evenredigheid en 
doeltreffendheid van de in artikel 27 
bedoelde risicobeperkingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 683
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen, met name de kwaliteit van 
de identificatie, analyse en beoordeling 
van de in artikel 26 bedoelde risico’s, en 
de noodzakelijkheid, evenredigheid en 
doeltreffendheid van de in artikel 27 
bedoelde risicobeperkingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 684
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in hoofdstuk III vastgestelde 
verplichtingen;

(a) de naleving van de in hoofdstuk III 
vastgestelde verplichtingen;

Or. en

Amendement 685
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) adequaatheid van de krachtens 
artikel 26, lid 1, uitgevoerde 
risicobeoordeling en de bijbehorende 
risicobeperkingsmaatregelen uit hoofde 
van artikel 27, lid 1;

Or. en

Amendement 686
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 687
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) toezeggingen die zijn gedaan 
krachtens gedragscodes en zelf- en 
coreguleringsmaatregelen die zij hebben 
genomen.

Or. en

Amendement 688
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Controles krachtens lid 1 worden 
uitgevoerd door organisaties die:

2. Controles krachtens lid 1 worden 
uitgevoerd door van tevoren door de raad 
beoordeelde deskundige organisaties die:

Or. en

Amendement 689
Paul Tang, Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Controles krachtens lid 1 worden 
uitgevoerd door organisaties die:

2. Controles krachtens lid 1 worden 
uitgevoerd door door de raad beoordeelde 
deskundige organisaties die:

Or. en

Amendement 690
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) onafhankelijk zijn van het 
betrokken zeer grote onlineplatform, 
alsook van andere zeer grote 
onlineplatforms;

Or. en

Amendement 691
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 692
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) expertise hebben aangetoond op 
het gebied van risicobeheer, technische 
competentie en capaciteiten;

(b) over aantoonbare expertise 
beschikken op het gebied van risicobeheer, 
technische competentie en capaciteiten, en 
in voorkomend geval kunnen putten uit 
aantoonbare vakkennis van aan de 
onderzochte risico’s gerelateerde gebieden 
en de bijbehorende onderzoeksmethoden;

Or. en

Amendement 693
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 694
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De organisaties die de controles 
uitvoeren, stellen van elke controle een 
controlerapport op. Het rapport is 
schriftelijk en bevat ten minste het 
volgende:

3. De organisaties die de controles 
uitvoeren, stellen van elke controle een 
bruikbaar, gedetailleerd, volledig en 
onafhankelijk controlerapport op. Het 
rapport is schriftelijk en bevat ten minste 
het volgende:

Or. en

Amendement 695
Paul Tang, Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De organisaties die de controles 
uitvoeren, stellen van elke controle een 
controlerapport op. Het rapport is 
schriftelijk en bevat ten minste het 
volgende:

3. De organisaties die de controles 
uitvoeren, stellen van elke controle een 
bruikbaar, gedetailleerd en volledig 
controlerapport op. Het rapport is 
schriftelijk en bevat ten minste het 
volgende:

Or. en

Amendement 696
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de (d) een beschrijving van de 
belangrijkste bevindingen van de controle 
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belangrijkste bevindingen van de controle; en een samenvatting daarvan;

Or. en

Amendement 697
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een beschrijving van specifieke 
elementen die niet naar tevredenheid van 
de controleur konden worden 
gecontroleerd, met een toelichting 
waarom deze elementen niet konden 
worden gecontroleerd;

Or. en

Amendement 698
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) een beschrijving van de derden die 
geraadpleegd zijn bij de uitvoering van de 
controle;

Or. en

Amendement 699
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Amendement 700
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) indien in het controlerapport geen 
conclusies konden worden geformuleerd 
over specifieke te controleren elementen, 
moet in het rapport worden uiteengezet 
waarom dit niet mogelijk was.

Or. en

Amendement 701
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een beschrijving van specifieke 
elementen die niet konden worden 
gecontroleerd, met een toelichting 
waarom deze elementen niet konden 
worden gecontroleerd;

Or. en

Amendement 702
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) indien in het controlerapport geen 
conclusies konden worden geformuleerd 
over specifieke te controleren elementen, 
moet in het rapport worden uiteengezet 
waarom dit niet mogelijk was;

Or. en

Amendement 703
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) een beschrijving van specifieke 
elementen die niet konden worden 
gecontroleerd, met een toelichting 
waarom deze elementen niet konden 
worden gecontroleerd.

Or. en

Amendement 704
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Zeer grote onlineplatforms zorgen 
ervoor dat controleurs toegang krijgen tot 
alle informatie die zij nodig hebben om 
hun taken te vervullen. Zeer grote 
onlineplatforms die een controlerapport 
krijgen waarin onregelmatigheden worden 
aangetoond, zorgen ervoor dat zij gevolg 
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zij een controleuitvoeringsrapport vast 
waarin deze maatregelen worden 
vastgelegd. Wanneer zij de operationele 
aanbevelingen niet uitvoeren, geven zij in 
het controleuitvoeringsrapport de redenen 
hiervoor alsook een overzicht van 
eventuele alternatieve maatregelen die zij 
hebben genomen om vastgestelde niet-
naleving aan te pakken.

geven de aan hen gerichte aanbevelingen 
met als doel alle nodige maatregelen te 
nemen om ze uit te voeren. Binnen een 
maand na ontvangst van deze 
aanbevelingen stellen zij een 
controleuitvoeringsrapport vast waarin 
deze maatregelen worden vastgelegd. 
Wanneer zij de operationele aanbevelingen 
niet uitvoeren, geven zij in het 
controleuitvoeringsrapport de redenen 
hiervoor alsook een overzicht van 
eventuele alternatieve maatregelen die zij 
hebben genomen om vastgestelde niet-
naleving aan te pakken.

Or. en

Amendement 705
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De controleurs dienen hun 
controlerapport op hetzelfde moment bij 
de raad als bij het betrokken zeer grote 
onlineplatform in. Binnen een redelijke 
termijn formuleert de raad vervolgens 
aanbevelingen, houdt toezicht op de 
uitvoering van het rapport en doet 
voorstellen voor de vaststelling van 
sancties door de bevoegde coördinator 
voor digitale diensten wanneer het zeer 
grote onlineplatform zich niet aan de 
verordening houdt.

Or. en

Amendement 706
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De raad publiceert, na overleg met 
belanghebbenden en de Commissie, 
richtsnoeren betreffende de uitvoering 
van de controles door de controleurs, de 
wijze waarop deze door zeer grote 
onlineplatforms moeten worden 
uitgevoerd en de wijze waarop de 
autoriteiten de verordening in dit verband 
moeten monitoren en handhaven.

Or. en

Amendement 707
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De raad publiceert een 
regelmatig geactualiseerde lijst van 
erkende controleurs waarvan zeer grote 
onlineplatforms gebruik kunnen maken. 
De raad publiceert gedetailleerde criteria 
waaraan controleurs moeten voldoen, die 
regelmatig worden herzien.

Or. en

Amendement 708
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen, 
vermelden in hun algemene voorwaarden 
op een duidelijke, toegankelijke en 

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

gemakkelijk te begrijpen wijze de 
belangrijkste parameters die in hun 
aanbevelingssystemen worden gebruikt, 
inzichtelijke informatie over de 
gehanteerde logica, alsook eventuele 
opties voor de afnemers van de dienst om 
deze beschikbaar gestelde belangrijkste 
parameters te wijzigen of te beïnvloeden. 
Onlineplatforms zorgen ervoor dat er niet 
standaard een profiel van consumenten 
wordt aangemaakt, tenzij consumenten 
hier bewust voor kiezen, overeenkomstig 
de voorschriften ingevolge 
Verordening (EU) 2016/679. 
Onlineplatforms mogen de autonomie en 
de beslissings- of keuzemogelijkheden van 
consumenten niet beperken of 
belemmeren via de structuur, 
functionaliteiten of werking van hun 
online-interface of delen daarvan.

Or. en

Amendement 709
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen, 
vermelden in hun algemene voorwaarden 
op een duidelijke, toegankelijke en 
gemakkelijk te begrijpen wijze 
inzichtelijke informatie over de 
gehanteerde logica en de belangrijkste 
parameters die in hun 
aanbevelingssystemen worden gebruikt, 
alsook eventuele opties voor de afnemers 
van de dienst om deze beschikbaar gestelde 
belangrijkste parameters te wijzigen of te 
beïnvloeden, waarbij ten minste één optie 
wordt geboden die niet is gebaseerd op 
profilering, in de zin van artikel 4, lid 4, 
van Verordening (EU) 2016/679. Het op 
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profilering baseren van 
aanbevelingssystemen vereist de 
uitdrukkelijke toestemming van de 
afnemer, overeenkomstig artikel 4, 
punt 11, van Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 710
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen 
of andere systemen die worden gebruikt 
om de volgorde van de gepresenteerde 
inhoud vast te stellen, waaronder 
systemen waarmee de zichtbaarheid van 
bepaalde inhoud wordt beperkt, vermelden 
in hun algemene voorwaarden op een 
duidelijke, toegankelijke en gemakkelijk te 
begrijpen wijze de belangrijkste parameters 
die in deze systemen worden gebruikt.

Or. en

Amendement 711
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen, 
vermelden in hun algemene voorwaarden 

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

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

Or. en

Amendement 712
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 713
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)



PE693.830v01-00 364/458 AM\1233797NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen 
zijn verplicht de betrouwbaarheid van de 
informatie te bevorderen (“due 
prominence”-verplichting) door 
mechanismen toe te passen die verwijzen 
naar een zelfreguleringsnorm en beogen 
de informatiebronnen te benadrukken die 
zich houden aan professionele en 
deontologische standaardnormen voor 
zelfregulering en deze een 
voorkeursbehandeling te geven op het 
gebied van de prioritering van inhoud.

Or. fr

Amendement 714
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde parameters 
omvatten ten minste:
(a) de door het betrokken systeem 
gebruikte aanbevelingscriteria;
(b) de wijze waarop deze criteria tegen 
elkaar worden afgewogen;
(c) de doelstellingen waarvoor het 
betrokken systeem is geoptimaliseerd; en
(d) indien van toepassing, een toelichting 
op de rol die het gedrag van de afnemers 
van de dienst speelt bij de wijze waarop 
het betrokken systeem zijn output 
produceert.

Or. en
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Amendement 715
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 2. De in lid 1 bedoelde 
belangrijkste parameters omvatten ten 
minste:
(a) de door het betrokken 
aanbevelingssysteem gebruikte criteria,
(b) de wijze waarop deze criteria tegen 
elkaar worden afgewogen,
 c) de doelstelling waarvoor het betrokken 
aanbevelingssysteem is geoptimaliseerd,
 (d) een toelichting op de rol die het 
gedrag van de afnemers van de dienst 
speelt bij de wijze waarop het betrokken 
aanbevelingssysteem werkt.

Or. en

Amendement 716
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen 
staan toe dat afnemers van de diensten de 
informatie uitsluitend op chronologische 
volgorde krijgen aangeboden of, waar 
mogelijk, gebruik kunnen maken van 
aanbevelingssystemen van derden. 
Aanbevelingssystemen van derden hebben 
toegang tot dezelfde informatie als die 
waar door het platform gebruikte 
aanbevelingssystemen toegang tot hebben.

Or. en
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Amendement 717
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. 3. Zeer grote onlineplatforms 
bieden afnemers van de dienst opties om 
de in lid 2 bedoelde parameters te wijzigen 
of te beïnvloeden, met inbegrip van ten 
minste één optie die niet is gebaseerd op 
profilering, in de zin van artikel 4, punt 4, 
van Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 718
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer krachtens lid 1 diverse 
opties beschikbaar zijn, verstrekken zeer 
grote onlineplatforms op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke 
functionaliteit waarmee de afnemer van de 
dienst zijn voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
selecteren en wijzigen.

2. Wanneer krachtens lid 1 diverse 
opties beschikbaar zijn, verstrekken zeer 
grote onlineplatforms op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke en 
gebruikersvriendelijke functionaliteit 
waarmee de afnemer van de dienst zijn 
voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
selecteren en wijzigen, met inbegrip van 
een optie om geen aanbevelingssystemen 
te gebruiken en de inhoud in 
chronologische volgorde te tonen.

Or. en
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Amendement 719
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer krachtens lid 1 diverse 
opties beschikbaar zijn, verstrekken zeer 
grote onlineplatforms op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke 
functionaliteit waarmee de afnemer van de 
dienst zijn voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
selecteren en wijzigen.

2. De in lid 1 bedoelde zeer grote 
onlineplatforms verstrekken op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke 
functionaliteit waarmee de afnemer van de 
dienst zijn voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
selecteren en wijzigen. Onlineplatforms 
zorgen ervoor dat de optie die standaard is 
geactiveerd niet is gebaseerd op 
profilering in de zin van artikel 4, punt 4, 
van Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 720
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer krachtens lid 1 diverse 
opties beschikbaar zijn, verstrekken zeer 
grote onlineplatforms op hun online-
interface een gemakkelijk toegankelijke 
functionaliteit waarmee de afnemer van de 
dienst zijn voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
selecteren en wijzigen.

2. Zeer grote onlineplatforms op hun 
online-interface verstrekken een 
gemakkelijk toegankelijke functionaliteit 
waarmee de afnemer van de dienst:

a) zijn voorkeursoptie voor elk van de 
aanbevelingssystemen die de relatieve 
volgorde bepalen van informatie die hij 
gepresenteerd krijgt, te allen tijde kan 
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selecteren en wijzigen;
b) aanbevelingssystemen van derden kan 
selecteren.

Or. en

Amendement 721
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms bieden 
gebruikers de mogelijkheid om te kiezen 
tussen aanbevelingssystemen van het 
platform en van derden. Die derden 
moeten toegang krijgen tot hetzelfde 
besturingssysteem en dezelfde hardware- 
en softwarefuncties als beschikbaar zijn 
of gebruikt worden voor de eigen 
aanbevelingssystemen van het zeer grote 
onlineplatform.

Or. en

Amendement 722
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms die 
gebruikmaken van aanbevelingssystemen 
staan standaard toe dat afnemers van de 
diensten de informatie uitsluitend op 
chronologische volgorde krijgen 
aangeboden en, waar mogelijk, gebruik 
kunnen maken van aanbevelingssystemen 
van derden.
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Or. en

Amendement 723
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Zeer grote onlineplatforms mogen 
de toegang tot de aanbevelingssystemen 
van derden alleen tijdelijk beperken in 
geval van aantoonbaar misbruik door de 
betrokken derde of wanneer dit 
gerechtvaardigd is vanwege de dringende 
noodzaak om technische problemen te 
verhelpen, zoals een ernstig 
beveiligingsprobleem.

Or. en

Amendement 724
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In afwijking van artikel 16 geldt 
dit artikel voor alle onlineplatforms, 
ongeacht hun omvang.

Or. en

Amendement 725
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Zeer grote onlineplatforms die op 
hun online-interface reclame weergeven, 
stellen een register met de in lid 2 
vermelde informatie op en maken dit 
bekend via interfaces voor 
applicatieprogrammering, tot een jaar nadat 
de reclame voor het laatst op hun online-
interface te zien was. Zij zorgen ervoor dat 
het register geen persoonsgegevens bevat 
van de afnemers van de dienst aan wie de 
reclame is of had kunnen worden 
getoond.

1. Zeer grote onlineplatforms die op 
hun online-interface reclame weergeven, 
stellen een register met de in lid 2 
vermelde informatie op en maken dit 
bekend via interfaces voor 
applicatieprogrammering, tot een jaar nadat 
de reclame voor het laatst op hun online-
interface te zien was.

Or. en

Amendement 726
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de inhoud van de reclame; (a) de reclame;

Or. en

Amendement 727
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond, tenzij die informatie 
betrekking heeft op aanbieders van 
tussenhandelsdiensten die worden 
aangemerkt als micro-, kleine of 
middelgrote ondernemingen in de zin van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG;

Or. en



AM\1233797NL.docx 371/458 PE693.830v01-00

NL

Amendement 728
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond en die de reclame direct of 
indirect heeft gefinancierd;

Or. en

Amendement 729
Anna Júlia Donáth

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon namens wie de reclame 
wordt getoond en eventuele gerelateerde 
betalingen die het platform heeft 
ontvangen;

Or. en

Amendement 730
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vergoeding die de adverteerder 
heeft betaald en de vergoeding die het 
onlineplatform heeft ontvangen;
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Or. en

Amendement 731
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de geselecteerde contexten waarin 
de reclame werd getoond;

Or. en

Amendement 732
Paul Tang

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 733
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de coördinator voor digitale diensten van 
vestiging, op hun verzoek, onverwijld 
toegang tot gegevens die nodig zijn om 
toezicht te houden op de naleving van deze 
verordening en ze te beoordelen. Die 
coördinator voor digitale diensten gebruikt 
deze gegevens alleen voor die doeleinden.

Or. en

Amendement 734
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-
Sahlani, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 735
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

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

Schrappen

Or. en

Amendement 736
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 737
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
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Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 738
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 739
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
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Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 740
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Na een gemotiveerd verzoek van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie bieden zeer 
grote onlineplatforms, binnen een 
redelijke, in het verzoek vermelde termijn, 
erkende onderzoekers die voldoen aan de 
vereisten in lid 4 van dit artikel, toegang tot 
gegevens met als enige doel onderzoek uit 
te voeren dat bijdraagt tot de identificatie, 
het begrip en de beperking van 
systemische risico’s als bedoeld in de 
artikelen 26 en 27.

Or. en

Amendement 741
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 742
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 743
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zeer grote onlineplatforms bieden 
toegang tot gegevens krachtens leden 1 en 

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

2 via onlinedatabanken of interfaces voor 
applicatieprogrammering, al naargelang 
van het geval. Deze omvatten uitsluitend 
persoonsgegevens indien deze op wettige 
wijze toegankelijk zijn voor het publiek.

Or. en

Amendement 744
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 745
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van de afnemer van de 
dienst, of ten minste een keer per jaar, 
stellen zeer grote onlineplatforms de 
afnemer van de dienst volledige 
informatie ter beschikking over de 
gegevens betreffende de afnemer van de 
dienst die in het voorgaande jaar werden 
gebruikt. Deze informatie omvat een 
overzicht van de gegevens die werden 
verzameld, hoe deze werden gebruikt en 
met welke derden deze werden gedeeld. 
Onlineplatforms presenteren deze 
informatie op een goed begrijpelijke 
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manier.

Or. en

Amendement 746
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om te worden erkend, moeten 
onderzoekers verbonden zijn aan 
academische instellingen, mogen zij geen 
commerciële belangen hebben, moeten zij 
beschikken over bewezen expertise op de 
gebieden die verband houden met de 
onderzochte risico’s of verwante 
onderzoeksmethodologieën, en verbinden 
zij zich ertoe en zijn zij in staat om de 
specifieke gegevensbeveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvereisten die 
overeenstemmen met elk verzoek, na te 
leven.

Schrappen

Or. en

Amendement 747
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om te worden erkend, moeten 
onderzoekers verbonden zijn aan 
academische instellingen, mogen zij geen 
commerciële belangen hebben, moeten zij 
beschikken over bewezen expertise op de 
gebieden die verband houden met de 
onderzochte risico’s of verwante 
onderzoeksmethodologieën, en verbinden 
zij zich ertoe en zijn zij in staat om de 

4. Om te worden erkend, mogen 
wetenschappelijke onderzoekers geen 
commerciële belangen hebben, moeten zij 
beschikken over bewezen expertise op de 
gebieden die verband houden met de 
onderzochte risico’s of verwante 
onderzoeksmethodologieën, en verbinden 
zij zich ertoe en zijn zij in staat om de 
specifieke gegevensbeveiligings- en 
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specifieke gegevensbeveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvereisten die 
overeenstemmen met elk verzoek, na te 
leven.

vertrouwelijkheidsvereisten die 
overeenstemmen met elk verzoek, na te 
leven.

Or. en

Amendement 748
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens de leden 1 en 2 
gegevens moeten delen en de doeleinden 
waarvoor de gegevens mogen worden 
gebruikt. In deze gedelegeerde handelingen 
worden de specifieke voorwaarden 
vastgelegd waaronder dit delen van 
gegevens met erkende onderzoekers kan 
plaatsvinden met naleving van 
Verordening (EU) 2016/679, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 
de zeer grote onlineplatforms en de 
afnemers van de betrokken dienst, met 
inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen, en met behoud van de 
beveiliging van hun dienst.

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens lid 1 gegevens 
moeten delen en de doeleinden waarvoor 
de gegevens mogen worden gebruikt. In 
deze gedelegeerde handelingen worden de 
specifieke voorwaarden vastgelegd 
waaronder dit delen van gegevens met 
erkende onderzoekers kan plaatsvinden 
met naleving van 
Verordening (EU) 2016/679, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 
de afnemers van de betrokken dienst, met 
inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, en met behoud 
van de beveiliging van hun dienst.

Or. en

Amendement 749
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens de leden 1 en 2 
gegevens moeten delen en de doeleinden 
waarvoor de gegevens mogen worden 
gebruikt. In deze gedelegeerde handelingen 
worden de specifieke voorwaarden 
vastgelegd waaronder dit delen van 
gegevens met erkende onderzoekers kan 
plaatsvinden met naleving van 
Verordening (EU) 2016/679, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 
de zeer grote onlineplatforms en de 
afnemers van de betrokken dienst, met 
inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen, en met behoud van de 
beveiliging van hun dienst.

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens de leden 1, 2 en 
3 bis gegevens moeten delen en de 
doeleinden waarvoor de gegevens mogen 
worden gebruikt. In deze gedelegeerde 
handelingen worden de specifieke 
voorwaarden vastgelegd waaronder dit 
delen van gegevens met erkende 
onderzoekers kan plaatsvinden met 
naleving van Verordening (EU) 2016/679, 
rekening houdend met de rechten en 
belangen van de zeer grote onlineplatforms 
en de afnemers van de betrokken dienst, 
met inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen, en met behoud van de 
beveiliging van hun dienst.

Or. en

Amendement 750
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens de leden 1 en 2 
gegevens moeten delen en de doeleinden 
waarvoor de gegevens mogen worden 
gebruikt. In deze gedelegeerde handelingen 
worden de specifieke voorwaarden 
vastgelegd waaronder dit delen van 
gegevens met erkende onderzoekers kan 
plaatsvinden met naleving van 
Verordening (EU) 2016/679, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 

5. Na raadpleging van de raad stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
waarin de technische voorwaarden worden 
vastgelegd waaronder zeer grote 
onlineplatforms krachtens lid 1 gegevens 
moeten delen en de doeleinden waarvoor 
de gegevens mogen worden gebruikt. In 
deze gedelegeerde handelingen worden de 
specifieke voorwaarden vastgelegd 
waaronder dit delen van gegevens kan 
plaatsvinden met naleving van 
Verordening (EU) 2016/679, rekening 
houdend met de rechten en belangen van 
de zeer grote onlineplatforms en de 
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de zeer grote onlineplatforms en de 
afnemers van de betrokken dienst, met 
inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen, en met behoud van de 
beveiliging van hun dienst.

afnemers van de betrokken dienst, met 
inbegrip van de bescherming van 
vertrouwelijke informatie, met name 
handelsgeheimen, en met behoud van de 
beveiliging van hun dienst.

Or. en

Amendement 751
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 752
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Binnen 3 dagen na ontvangst van 
een in de leden 1 en 2 genoemd verzoek 
kan een zeer groot onlineplatform de 
coördinator voor digitale diensten of de 
Commissie, afhankelijk van het geval, 
vragen het verzoek te wijzigen wanneer het 
van mening is dat het geen toegang tot de 
gevraagde gegevens kan bieden omdat:
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van de volgende twee redenen:

Or. en

Amendement 753
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 755
Vladimír Bilčík, Lena Düpont
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 756
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Verzoeken tot wijziging krachtens 
lid 6, punt b), bevatten voorstellen voor 
een of meer alternatieve middelen 
waarmee toegang wordt verstrekt tot de 
gevraagde gegevens of andere gegevens 
die geschikt en voldoende zijn voor het 
doel van het verzoek.

Schrappen

De coördinator voor digitale diensten van 
vestiging of de Commissie beslist binnen 
15 dagen over het verzoek tot wijziging en 
deelt dit besluit en, waar relevant, het 
gewijzigde verzoek en de nieuwe periode 
om aan het verzoek te voldoen mee aan 
het zeer grote onlineplatform.

Or. en

Amendement 757
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

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

7 bis. Na afronding van het in artikel 31, 
lid 2, bedoelde onderzoek maken de 
erkende onderzoekers hun onderzoek 
openbaar toegankelijk, rekening houdend 
met de rechten en belangen van de 
afnemers van de dienst overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/679.

Or. en

Amendement 758
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Na afronding van hun onderzoek 
publiceren de erkende onderzoekers aan 
wie toegang tot gegevens is verschaft, hun 
bevindingen.

Or. en

Amendement 759
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 760
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 761
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) samenwerken met de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging en met 
de Commissie voor de toepassing van deze 
verordening;

(a) samenwerken met de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging en met 
de raad voor de toepassing van deze 
verordening;

Or. en
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Amendement 762
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de activiteiten van het zeer grote 
onlineplatform met betrekking tot de 
onafhankelijke controle krachtens 
artikel 28 organiseren en er toezicht op 
houden;

Schrappen

Or. en

Amendement 763
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zeer grote onlineplatforms nemen 
de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat de nalevingsfunctionarissen hun taken 
op onafhankelijke wijze kunnen uitvoeren.

4. Zeer grote onlineplatforms nemen 
de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat de nalevingsfunctionarissen hun taken 
op onafhankelijke en niet-gepolitiseerde 
wijze kunnen uitvoeren.

Or. en

Amendement 764
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naast de in artikel 13 vermelde 
rapporten maken zeer grote 
onlineplatforms ten minste één keer per 
jaar en binnen de dertig dagen na de 
vaststelling van het in artikel 28, lid 4, 

Schrappen
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bedoelde controleuitvoeringsrapport het 
volgende beschikbaar en sturen zij het 
door naar de coördinator voor digitale 
diensten van vestiging en de Commissie:
(a) een rapport met de resultaten van de 
risicobeoordeling krachtens artikel 26;
(b) de hiermee verbonden krachtens 
artikel 27 geïdentificeerde en uitgevoerde 
risicobeperkingsmaatregelen;
(c) het controlerapport als bedoeld in 
artikel 28, lid 3;
(d) het controleuitvoeringsrapport als 
bedoeld in artikel 28, lid 4.

Or. en

Amendement 765
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 766
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de specifieke krachtens artikel 27 
uitgevoerde maatregelen;

Or. en
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Amendement 767
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een controleverslag over de 
algoritmen die zijn gebruikt voor de 
verwijzingen, personalisering en 
inhoudsmoderatie.

Or. fr

Amendement 768
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een zeer groot 
onlineplatform van mening is dat de 
bekendmaking van informatie krachtens 
lid 2 kan leiden tot de onthulling van 
vertrouwelijke informatie van dat 
platform of van de afnemers van de 
dienst, kan leiden tot aanzienlijke 
kwetsbaarheden voor de beveiliging van 
zijn dienst, de openbare veiligheid kan 
ondermijnen of afnemers kan schaden, 
kan het platform dergelijke informatie uit 
de rapporten verwijderen. In dat geval 
stuurt het platform de volledige rapporten 
naar de coördinator voor digitale diensten 
van vestiging en de Commissie, vergezeld 
van een verklaring van de redenen 
waarom de informatie uit de openbare 
rapporten is verwijderd.

Schrappen

Or. en
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Amendement 769
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Interoperabiliteit

1. De zeer grote onlineplatforms zorgen 
ervoor dat de hoofdfuncties van hun 
diensten uiterlijk op 31 december 2024 
interoperabel zijn met andere 
onlineplatforms teneinde de 
platformoverschrijdende uitwisseling van 
informatie mogelijk te maken. Deze 
verplichting leidt niet tot een beperking, 
belemmering of vertraging van hun 
vermogen om beveiligingsproblemen op te 
lossen. Zeer grote onlineplatforms bieden 
openbare toegang tot alle hun ter 
beschikking staande interfaces voor 
applicatieprogrammering.
2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin de 
aard en het toepassingsgebied van de in 
lid 1 bedoelde verplichtingen worden 
gespecificeerd.

Or. en

Amendement 770
Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elektronische indiening van 
berichten door betrouwbare flaggers 
volgens artikel 19, ook via interfaces voor 
applicatieprogrammering;

Schrappen

Or. en
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Amendement 771
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) controle van zeer grote 
onlineplatforms krachtens artikel 28;

Schrappen

Or. en

Amendement 772
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Dragoş Pîslaru, Eva Kaili, Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan, 
Milan Brglez, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 2 (nieuw). De Commissie 
ondersteunt en bevordert de ontwikkeling 
en uitvoering van sectornormen voor de 
bescherming en bevordering van de 
rechten van het kind door relevante 
Europese en internationale normalisatie-
instanties, waarvan de naleving na 
vaststelling ten minste voor de volgende 
aspecten verplicht zal zijn:
a. leeftijdsbepaling en leeftijdscontrole 
krachtens de artikelen 12 bis (nieuw), 12 
ter (nieuw) en 13;
b. de beoordeling van de effecten op 
kinderen krachtens de artikelen 12 bis 
(nieuw) en 13;
c. leeftijdsgebonden algemene 
voorwaarden krachtens artikel 12;
d. kindgericht ontwerp krachtens de 
artikelen 12 bis (nieuw) en 13.
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Or. en

Amendement 773
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Gedragscodes

1. De Commissie en de raad stimuleren en 
vergemakkelijken het opstellen van 
gedragscodes op EU-niveau om bij te 
dragen tot de correcte toepassing van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de specifieke uitdagingen om diverse 
soorten illegale inhoud en systemische 
risico’s aan te pakken, met betrekking tot 
EU-recht, met name betreffende 
mededinging en de bescherming van 
persoonsgegevens.
2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, kan 
de Commissie de betrokken zeer grote 
onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms 
en andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, verzoeken mee te 
werken aan de opstelling van 
gedragscodes, onder meer door 
toezeggingen op te stellen om specifieke 
risicobeperkende maatregelen te nemen, 
alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.
3. Bij de uitvoering van de leden 1 en 2 
streven de Commissie en de raad ernaar te 
verzekeren dat hun doelstellingen 
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duidelijk beschreven zijn in de 
gedragscodes, dat er kernprestatie-
indicatoren zijn opgenomen om de 
verwezenlijking van deze doelstellingen te 
meten en dat er terdege rekening wordt 
gehouden met de behoeften en belangen 
van alle belanghebbenden, ook burgers, 
op EU-niveau. De Commissie en de raad 
streven er ook naar te verzekeren dat 
deelnemers regelmatig rapporteren aan de 
Commissie en aan hun respectieve 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging over alle genomen maatregelen 
en de resultaten ervan, ten opzichte van 
de kernprestatie-indicatoren die zij 
bevatten.
4. De Commissie en de raad beoordelen of 
de gedragscodes voldoen aan de in de 
leden 1 en 3 beschreven doelen, en 
houden regelmatig toezicht op en 
beoordelen het behalen van hun 
doelstellingen. Zij maken hun conclusies 
bekend.
5. De raad houdt regelmatig toezicht op 
en evalueert het behalen van de 
doelstellingen van de gedragscodes, 
rekening houdend met de kernprestatie-
indicatoren die zij eventueel bevatten.

Or. en

Amendement 774
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de raad 
stimuleren en vergemakkelijken het 
opstellen van gedragscodes op EU-niveau 
om bij te dragen tot de correcte toepassing 
van deze verordening, met name rekening 
houdend met de specifieke uitdagingen om 
diverse soorten illegale inhoud en 

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

Unierecht en nationaal recht illegale 
inhoud en systemische risico’s aan te 
pakken, met betrekking tot EU-recht, met 
name betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 775
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 776
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de raad 
stimuleren en vergemakkelijken het 
opstellen van gedragscodes op EU-niveau 
om bij te dragen tot de correcte toepassing 
van deze verordening, met name rekening 
houdend met de specifieke uitdagingen om 

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

specifieke uitdagingen om diverse soorten 
illegale inhoud en systemische risico’s aan 
te pakken, met betrekking tot EU-recht, 
met name betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 777
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 778
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 779
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.

Or. en

Amendement 780
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad houdt regelmatig toezicht 
op en evalueert het behalen van de 
doelstellingen van de gedragscodes, 
rekening houdend met de kernprestatie-
indicatoren die zij eventueel bevatten.

5. De raad moet regelmatig toezicht 
houden op en het behalen van de 
doelstellingen van de gedragscodes 
evalueren, rekening houdend met de 
kernprestatie-indicatoren die zij eventueel 
bevatten.

Or. en

Amendement 781
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Gedragscodes voor onlinereclame

1. De Commissie stimuleert en 
vergemakkelijkt de opstelling van 
gedragscodes op EU-niveau tussen 
onlineplatforms en andere relevante 
aanbieders, zoals aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voor 
onlinereclame of organisaties die 
afnemers van de dienst 
vertegenwoordigen en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld of 
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relevante autoriteiten, om bij te dragen tot 
meer transparantie in onlinereclame, 
ruimer dan de vereisten van de 
artikelen 24 en 30.
2. De Commissie streeft ernaar te 
verzekeren dat de gedragscodes leiden tot 
het doeltreffend doorgeven van 
informatie, met volledige naleving van de 
rechten en belangen van alle betrokken 
partijen, en tot een concurrerende, 
transparante en eerlijke omgeving in 
onlinereclame, overeenkomstig het EU-
recht en het intern recht, met name inzake 
mededinging en de bescherming van 
persoonsgegevens. De Commissie streeft 
ernaar te verzekeren dat in de 
gedragscodes ten minste het volgende 
wordt vermeld:
(a) het doorgeven van informatie 
waarover onlinetussenpersonen voor 
reclamediensten beschikken aan afnemers 
van de dienst met betrekking tot de in 
artikel 24, punten b) en d), vastgestelde 
vereisten;
(b) het doorgeven van informatie 
waarover onlinetussenpersonen voor 
reclamediensten beschikken aan de 
registers krachtens artikel 30.
3. De Commissie stimuleert de opstelling 
van de gedragscode binnen een jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening en de toepassing ervan 
uiterlijk zes maanden na die datum.

Or. en

Amendement 782
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vergemakkelijkt de opstelling van 
gedragscodes op EU-niveau tussen 
onlineplatforms en andere relevante 
aanbieders, zoals aanbieders van 
tussenhandelsdiensten voor onlinereclame 
of organisaties die afnemers van de dienst 
vertegenwoordigen en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld of relevante 
autoriteiten, om bij te dragen tot meer 
transparantie in onlinereclame, ruimer dan 
de vereisten van de artikelen 13 bis 
(nieuw), 24 en 30.

Or. en

Amendement 783
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 784
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het doorgeven van informatie 
waarover onlinetussenpersonen voor 
reclamediensten beschikken aan afnemers 
van de dienst met betrekking tot de in 
artikel 24, punten b) en d), vastgestelde 
vereisten;

(a) het doorgeven van informatie 
waarover onlinetussenpersonen voor 
reclamediensten beschikken aan afnemers 
van de dienst met betrekking tot de in de 
artikelen 13 bis (nieuw), 13 ter (nieuw) 
en 24, punten b) en d), vastgestelde 
vereisten;

Or. en

Amendement 785
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie stimuleert de 
opstelling van de gedragscode binnen een 
jaar na de datum van toepassing van deze 
verordening en de toepassing ervan 
uiterlijk zes maanden na die datum. De 
Commissie houdt twee jaar na de 
toepassing van deze verordening toezicht 
op de monitoring van de toepassing van 
deze gedragscodes.

Or. en

Amendement 786
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 787
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 788
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) vrijwaringsmaatregelen om 
eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de in het Handvest 
verankerde grondrechten, met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en non-discriminatie, aan te 
pakken;

e) vrijwaringsmaatregelen die 
eventuele negatieve effecten op de 
uitoefening van de in het Handvest 
verankerde grondrechten, met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en non-discriminatie, 
verhinderen;

Or. es

Amendement 789
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten duiden een van de 
bevoegde autoriteiten aan als hun 
coördinator voor digitale diensten. De 
coördinator voor digitale diensten is 
verantwoordelijk voor alle kwesties die 
verband houden met de toepassing en 

2. De lidstaten duiden een van de 
bevoegde autoriteiten aan als hun 
coördinator voor digitale diensten. De 
coördinator voor digitale diensten is 
verantwoordelijk voor alle kwesties die 
verband houden met de toepassing en 
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handhaving van deze verordening in die 
lidstaat, tenzij de betrokken lidstaat 
bepaalde specifieke taken of sectoren aan 
andere bevoegde autoriteiten heeft 
toegewezen. De coördinator voor digitale 
diensten is in elk geval verantwoordelijk 
voor de coördinatie op nationaal niveau in 
verband met deze kwesties en voor het 
bijdragen tot de doeltreffende en 
consistente toepassing en handhaving van 
deze verordening binnen de hele EU.

handhaving van deze verordening in die 
lidstaat. De coördinator voor digitale 
diensten is in elk geval verantwoordelijk 
voor de coördinatie op nationaal niveau in 
verband met deze kwesties en voor het 
bijdragen tot de doeltreffende en 
consistente toepassing en handhaving van 
deze verordening binnen de hele EU.

Or. en

Amendement 790
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 De lidstaten wijzen de regulerende 
instanties bedoeld in artikel 30 van 
Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten niet aan als bevoegde 
autoriteiten of als coördinator voor 
digitale diensten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten niet dezelfde autoriteiten aanwijzen als worden aangewezen krachtens 
artikel 30 van de richtlijn audiovisuele mediadiensten om te voorkomen dat één en dezelfde 
instelling de bevoegdheid krijgt het hele medialandschap en de onlineruimte van een lidstaat 
vorm te geven.

Amendement 791
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe werken coördinatoren voor digitale 
diensten samen met elkaar, met andere 
nationale bevoegde autoriteiten, de raad en 
de Commissie, terwijl de lidstaten de 
mogelijkheid behouden om te voorzien in 
regelmatige uitwisselingen van 
standpunten met andere autoriteiten 
wanneer dit relevant is voor de uitvoering 
van de taken van die andere autoriteiten en 
van de coördinator voor digitale diensten.

Hiertoe werken coördinatoren voor digitale 
diensten samen met elkaar, met andere 
nationale bevoegde autoriteiten en de raad, 
terwijl de lidstaten de mogelijkheid 
behouden om te voorzien in regelmatige 
uitwisselingen van standpunten met andere 
autoriteiten wanneer dit relevant is voor de 
uitvoering van de taken van die andere 
autoriteiten en van de coördinator voor 
digitale diensten.

Or. en

Amendement 792
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 793
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Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 Wanneer tegen een lidstaat een 
procedure is ingeleid als bedoeld in 
artikel 7, leden 1 en 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie of op basis 
van Verordening 2020/2092, bevestigt de 
Commissie bovendien voordat de 
coördinator voor digitale diensten wordt 
aangewezen dat de door die lidstaat 
voorgestelde coördinator voor digitale 
diensten aan de in artikel 39 vastgestelde 
voorwaarden voldoet.

Or. en

Amendement 794
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis Dit lid is mutatis mutandis van 
toepassing op het in artikel 18, lid 2, 
beschreven certificeringsproces voor 
organen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en de in artikel 19, 
lid 2, beschreven toekenning van de status 
van betrouwbare flagger.

Or. en

Amendement 795
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 796
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 4: De lidstaten oefenen 
rechtsmacht uit voor de toepassing van de 
hoofdstukken III en IV van deze 
verordening met betrekking tot zeer grote 
onlineplatforms, zoals omschreven in 
artikel 25, die diensten aanbieden aan een 
aanzienlijk aantal actieve afnemers van 
de dienst in een bepaalde lidstaat, dat kan 
wordt berekend op basis van artikel 23, 
lid 2.

Or. en

Amendement 797
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1, 2 en 3 gelden 
onverminderd de tweede alinea van 
artikel 50, lid 4, en de tweede alinea van 
artikel 51, lid 2, en de taken en 
bevoegdheden van de Commissie 

4. De leden 1, 2 en 3 gelden 
onverminderd de tweede alinea van 
artikel 51, lid 2, en de taken en 
bevoegdheden van de raad krachtens 
afdeling 3.
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krachtens afdeling 3.

Or. en

Amendement 798
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 799
Marina Kaljurand

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevoegdheid om van deze 
dienstverleners, alsook van andere 
personen die handelen voor doeleinden die 
verband houden met hun handel, activiteit, 
ambacht of beroep en die redelijkerwijs op 
de hoogte kunnen zijn van informatie die 

(a) de bevoegdheid om van deze 
dienstverleners, alsook van andere 
personen die handelen voor doeleinden die 
verband houden met hun handel, activiteit, 
ambacht of beroep en die redelijkerwijs op 
de hoogte kunnen zijn van informatie die 



AM\1233797NL.docx 407/458 PE693.830v01-00

NL

verband houdt met een vermoedelijke 
inbreuk op deze verordening, met inbegrip 
van organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, te vragen om deze informatie 
binnen een redelijke termijn te verstrekken;

verband houdt met een vermoedelijke 
inbreuk op deze verordening, met inbegrip 
van organisaties die de in artikel 28 en 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, te vragen om deze informatie 
binnen een redelijke termijn te verstrekken, 
met uitzondering van informatie die onder 
het beroepsgeheim valt;

Or. en

Amendement 800
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 801
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dit nodig is voor de 
uitvoering van hun taken, hebben 
coördinatoren voor digitale diensten, met 
betrekking tot aanbieders van 
tussenhandelsdiensten onder de 
rechtsmacht van hun lidstaat, wanneer alle 
andere bevoegdheden krachtens dit artikel 
om de inbreuk te beëindigen zijn uitgeput 
en de inbreuk blijft bestaan en ernstige 
schade kan toebrengen die niet kan worden 

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

vermeden door de uitoefening van andere 
bevoegdheden die beschikbaar zijn volgens 
EU-recht of intern recht, de bevoegdheid 
om de volgende maatregelen te nemen:

Or. en

Amendement 802
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 803
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 804
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 805
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 

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

de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. De beoordeling van de klacht 
kan worden aangevuld met een advies van 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is over de manier waarop de 
kwestie zou kunnen worden opgelost, 
rekening houdend met het nationaal recht 
en de sociaal-culturele context in de 
betreffende lidstaat. Indien de klacht onder 
de verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Or. en

Amendement 806
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 807
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 808
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 

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

inbreuk op deze verordening bij de 
coördinator voor digitale diensten van de 
lidstaat waar de afnemer verblijft of 
gevestigd is. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Or. fr

Amendement 809
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 810
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd andere mogelijkheden van 
administratief of buitengerechtelijk 
beroep, heeft iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon het recht om tegen een 
hem betreffend juridisch bindend besluit 
van een coördinator voor digitale diensten 
een doeltreffende voorziening in rechte in 
te stellen.

Or. en

Motivering

Iedereen heeft het recht om tegen een hem betreffend juridisch bindend besluit van een 
coördinator voor digitale diensten een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen. 
Hetzelfde geldt wanneer aan een klacht geen gevolg wordt gegeven. De voorgestelde tekst is 
ingegeven door artikel 78 AVG.

Amendement 811
Patrick Breyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Iedereen heeft het recht om tegen een hem betreffend juridisch bindend besluit van een 
coördinator voor digitale diensten een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen. 
Hetzelfde geldt wanneer aan een klacht geen gevolg wordt gegeven. De voorgestelde tekst is 
ingegeven door artikel 78 AVG.
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Amendement 812
Marina Kaljurand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 813
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een verzoek of aanbeveling 
krachtens lid 1 mag de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat waar de 
afnemer van de dienst verblijft of is 
gevestigd niet de mogelijkheid ontnemen 
een eigen onderzoek uit te voeren naar de 
vermeende inbreuk op deze verordening 
door de aanbieder van een 
tussenhandelsdienst.

Or. en

Amendement 814
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In een aanbeveling op grond van 
de leden 1 en 2 kan daarnaast het 
volgende worden opgenomen:
a) een advies over aspecten die verband 
houden met het nationaal recht en de 
sociaal-culturele context;
b) een ontwerpbesluit op basis van een 
onderzoek krachtens lid 1 bis.

Or. en

Amendement 815
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de coördinator voor digitale 
diensten die het verzoek heeft verzonden, 
of, in voorkomend geval, de raad, geen 
antwoord heeft ontvangen binnen de in 
lid 4 vastgestelde termijn of indien hij het 
niet eens is met de beoordeling van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging, kan hij de zaak voorleggen aan 
de Commissie en alle relevante informatie 
verstrekken. Die informatie omvat ten 
minste het verzoek of de aanbeveling die 
naar de coördinator voor digitale diensten 
van vestiging wordt gestuurd, eventuele 
aanvullende informatie die is verstrekt op 
grond van lid 3 en de communicatie 
waarnaar wordt verwezen in lid 4.

5. Indien de coördinator voor digitale 
diensten die het verzoek heeft verzonden, 
of, in voorkomend geval, de raad, geen 
antwoord heeft ontvangen binnen de in 
lid 4 vastgestelde termijn of indien hij het 
niet eens is met de beoordeling van de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging, kan hij de zaak voorleggen aan 
de raad en alle relevante informatie 
verstrekken. Die informatie omvat ten 
minste het verzoek of de aanbeveling die 
naar de coördinator voor digitale diensten 
van vestiging wordt gestuurd, eventuele 
aanvullende informatie die is verstrekt op 
grond van lid 3 en de communicatie 
waarnaar wordt verwezen in lid 4.

Or. en

Amendement 816
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie beoordeelt de zaak 
binnen drie maanden na de verwijzing 
van de zaak overeenkomstig lid 5, na 
raadpleging van de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging en, tenzij 
deze de zaak zelf heeft doorverwezen, de 
raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 817
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 818
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen. Deze informatie moet ook 
worden doorgegeven aan de coördinator 
voor digitale diensten of de raad die de 
procedure krachtens lid 1 in gang heeft 
gezet.

Or. en

Amendement 819
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Twee maanden na het in lid 7 
bedoelde verzoek concludeert de 
Commissie of de beoordeling of de 
krachtens lid 4 genomen of beoogde 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen 
onverenigbaar zijn met deze verordening. 
Indien de Commissie concludeert dat de 
beoordeling of de krachtens lid 4 
genomen of beoogde onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen onverenigbaar 
zijn met deze verordening, leidt de 



PE693.830v01-00 418/458 AM\1233797NL.docx

NL

Commissie binnen een maand een 
inbreukprocedure in tegen de betrokken 
lidstaat of de betrokken coördinator voor 
digitale diensten.

Or. en

Amendement 820
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezamenlijke onderzoeken en verzoeken 
om tussenkomst van de Commissie

Gezamenlijke onderzoeken en verzoeken 
om tussenkomst van de raad

Or. en

Amendement 821
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een coördinator voor 
digitale diensten van vestiging redenen 
heeft om te vermoeden dat een zeer groot 
onlineplatform inbreuk heeft gemaakt op 
deze verordening, kan hij de Commissie 
verzoeken de nodige onderzoeks- en 
handhavingsmaatregelen te nemen om 
naleving van deze verordening te 
waarborgen in overeenstemming met 
afdeling 3. Een dergelijk verzoek bevat alle 
in artikel 45, lid 2, genoemde informatie en 
de redenen waarom de Commissie om 
tussenkomst wordt verzocht.

2. Wanneer een coördinator voor 
digitale diensten van vestiging redenen 
heeft om te vermoeden dat een zeer groot 
onlineplatform inbreuk heeft gemaakt op 
deze verordening, kan hij de raad 
verzoeken de nodige onderzoeks- en 
handhavingsmaatregelen te nemen om 
naleving van deze verordening te 
waarborgen in overeenstemming met 
afdeling 3. Een dergelijk verzoek bevat alle 
in artikel 45, lid 2, genoemde informatie en 
de redenen waarom de raad om 
tussenkomst wordt verzocht.

Or. en
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Amendement 822
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een onafhankelijke 
adviesgroep van coördinatoren voor 
digitale diensten opgericht voor het 
toezicht op aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, genaamd 
“Europese Raad voor digitale diensten” (de 
“raad”).

1. Teneinde een consequente 
toepassing van deze verordening te 
waarborgen wordt hierbij de “Europese 
Raad voor digitale diensten” (de “raad”) 
opgericht als een orgaan van de Unie. De 
raad bezit rechtspersoonlijkheid.

Or. en

Amendement 823
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De raad treedt onafhankelijk op bij 
de uitoefening van zijn taken en 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 824
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De raad wordt vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter.

Or. en
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Amendement 825
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad adviseert de coördinatoren 
voor digitale diensten en de Commissie in 
overeenstemming met deze verordening 
om de volgende doelstellingen te behalen:

2. De raad neemt in overeenstemming 
met deze verordening besluiten om de 
volgende doelstellingen te behalen:

Or. en

Amendement 826
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) waarborgen van de consequente 
toepassing van deze verordening in heel de 
Unie en effectieve samenwerking tussen de 
coördinatoren voor digitale diensten met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
deze verordening vallen;

Or. en

Amendement 827
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het coördineren van en bijdragen 
aan de begeleiding en analyse van de 
Commissie en de coördinatoren voor 

(b) het coördineren en bieden van 
begeleiding en analyses aan de Commissie 
en de coördinatoren voor digitale diensten 
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digitale diensten en andere bevoegde 
autoriteiten over nieuwe kwesties op de 
interne markt met betrekking tot 
aangelegenheden die onder deze 
verordening vallen;

en andere bevoegde autoriteiten over 
nieuwe kwesties op de interne markt met 
betrekking tot aangelegenheden die onder 
deze verordening vallen;

Or. en

Amendement 828
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bijstaan van de coördinatoren 
voor digitale diensten en de Commissie bij 
het toezicht op zeer grote onlineplatforms.

(c) het bijstaan van de coördinatoren 
voor digitale diensten bij het toezicht op 
zeer grote onlineplatforms.

Or. en

Amendement 829
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De raad kiest met gewone 
meerderheid een voorzitter en twee 
vicevoorzitters uit zijn leden.

Or. en

Amendement 830
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De ambtstermijn van de voorzitter 
en de vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en 
kan eenmaal worden verlengd.

Or. en

Amendement 831
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad wordt voorgezeten door de 
Commissie. De Commissie roept de 
vergaderingen bijeen en stelt de agenda op 
in overeenstemming met de taken van de 
raad uit hoofde van deze verordening en 
het reglement van orde ervan.

3. De raad wordt voorgezeten door de 
voorzitter. De voorzitter roept de 
vergaderingen bijeen en stelt de agenda op 
in overeenstemming met de taken van de 
raad uit hoofde van deze verordening en 
het reglement van orde ervan.

Or. en

Amendement 832
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 833
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De raad stelt met een 
tweederdemeerderheid van zijn leden zijn 
reglement van orde vast en stelt zijn eigen 
werkregelingen op.

Or. en

Amendement 834
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De raad stelt zijn reglement van 
orde vast en stelt de Commissie daarvan in 
kennis.

Or. en

Amendement 835
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) besluiten nemen betreffende de in 
artikel 51 bedoelde maatregelen en 
maatregelen vaststellen betreffende zeer 
grote onlineplatforms in overeenstemming 
met deze verordening;
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overeenstemming met deze verordening;

Or. en

Amendement 836
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 837
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 838
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging bij besluit 
vaststelt dat een zeer groot onlineplatform 
inbreuk heeft gemaakt op een van de 
bepalingen van afdeling 4 van 
hoofdstuk III, maakt hij gebruik van het in 
dit artikel neergelegde systeem voor 
verscherpt toezicht. Hij houdt zoveel 
mogelijk rekening met alle adviezen en 
aanbevelingen van de Commissie en de 
raad op grond van dit artikel.

1. Wanneer de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging bij besluit 
vaststelt dat een zeer groot onlineplatform 
inbreuk heeft gemaakt op een van de 
bepalingen van afdeling 4 van 
hoofdstuk III, maakt hij gebruik van het in 
dit artikel neergelegde systeem voor 
verscherpt toezicht. De raad maakt, op 
eigen initiatief of op verzoek van ten 
minste drie coördinatoren voor digitale 
diensten van bestemming, wanneer het 
reden heeft om aan te nemen dat een zeer 
groot onlineplatform inbreuk heeft 
gemaakt op een van die bepalingen, 
gebruik van het in dit artikel neergelegde 
systeem voor verscherpt toezicht.

Or. en

Amendement 839
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 840
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een maand na ontvangst van 
het actieplan deelt de raad zijn advies over 
het actieplan mee aan de coördinator voor 
digitale diensten van vestiging. Binnen 
een maand na ontvangst van dat advies 
beslist die coördinator voor digitale 
diensten of het actieplan geschikt is om de 
inbreuk te beëindigen of te verhelpen.

3. Binnen een maand na ontvangst van 
het actieplan beslist de raad of het actieplan 
geschikt is om de inbreuk te beëindigen of 
te verhelpen.

Or. en

Amendement 841
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de coördinator voor digitale 
diensten van vestiging betwijfelt of de 
maatregelen in staat zijn om de inbreuk te 
beëindigen of te verhelpen, kan hij het 
betrokken zeer grote onlineplatform 
verzoeken zich aan een aanvullende, 
onafhankelijke controle te onderwerpen om 
de doeltreffendheid van die maatregelen 
wat betreft het beëindigen of verhelpen van 
de inbreuk te beoordelen. In dat geval 
stuurt dat platform het controleverslag 
binnen vier maanden na het in de eerste 
alinea bedoelde besluit naar die coördinator 
voor digitale diensten, de Commissie en de 
raad. Wanneer de coördinator voor 
digitale diensten om een dergelijke 
aanvullende controle verzoekt, kan hij een 
specifieke controleorganisatie aanwijzen 

Wanneer de coördinator voor digitale 
diensten van vestiging betwijfelt of de 
maatregelen in staat zijn om de inbreuk te 
beëindigen of te verhelpen, kan hij het 
betrokken zeer grote onlineplatform 
verzoeken zich aan een aanvullende, 
onafhankelijke controle te onderwerpen om 
de doeltreffendheid van die maatregelen 
wat betreft het beëindigen of verhelpen van 
de inbreuk te beoordelen. In dat geval 
stuurt dat platform het controleverslag 
binnen een maand na het in de eerste 
alinea bedoelde besluit naar die coördinator 
voor digitale diensten en de raad.
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die de controle moet uitvoeren, op kosten 
van het betrokken platform, geselecteerd 
op basis van de criteria van artikel 28, 
lid 2.

Or. en

Amendement 842
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De coördinator voor digitale 
diensten van vestiging deelt aan de 
Commissie, de raad en het betrokken zeer 
grote onlineplatform zijn standpunt mee 
over de vraag of het zeer grote 
onlineplatform de inbreuk heeft beëindigd 
of verholpen en de redenen daarvoor. Hij 
doet dit binnen de volgende termijnen, 
naargelang het geval:

4. De raad deelt aan het betrokken 
zeer grote onlineplatform zijn standpunt 
mee over de vraag of het zeer grote 
onlineplatform de inbreuk heeft beëindigd 
of verholpen en de redenen daarvoor. Hij 
doet dit binnen de volgende termijnen, 
naargelang het geval:

Or. en

Amendement 843
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen een maand na ontvangst 
van het controleverslag als bedoeld in de 
tweede alinea van lid 3, indien een 
dergelijke controle werd uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 844
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) binnen drie maanden na het besluit 
over het actieplan als bedoeld in de eerste 
alinea van lid 3, indien een dergelijke 
controle niet werd uitgevoerd;

(b) binnen een maand na het besluit 
over het actieplan als bedoeld in de eerste 
alinea van lid 3;

Or. en

Amendement 845
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van die mededeling heeft de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging niet langer het recht om 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen met betrekking tot het relevante 
gedrag van het betrokken zeer grote 
onlineplatform, onverminderd artikel 66 of 
andere maatregelen die hij op verzoek van 
de Commissie kan nemen.

Op grond van die mededeling heeft de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging niet langer het recht om 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen met betrekking tot het relevante 
gedrag van het betrokken zeer grote 
onlineplatform, onverminderd artikel 66 of 
andere maatregelen die hij op verzoek van 
de raad kan nemen.

Or. en

Amendement 846
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussenkomst van de Commissie en de 
inleiding van procedures

Tussenkomst van de raad en de inleiding 
van procedures
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Or. en

Amendement 847
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, een 
procedure inleiden met het oog op de 
mogelijke vaststelling van besluiten op 
grond van de artikelen 58 en 59 met 
betrekking tot het relevante gedrag van het 
zeer grote onlineplatform dat:

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op verzoek 
van ten minste drie coördinatoren voor 
digitale diensten van bestemming, een 
procedure inleiden met het oog op de 
mogelijke vaststelling van besluiten op 
grond van de artikelen 58 en 59 met 
betrekking tot het relevante gedrag van het 
zeer grote onlineplatform dat:

Or. en

Amendement 848
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, hetzij op 
aanbeveling van de raad, hetzij op eigen 
initiatief na raadpleging van de raad, een 
procedure inleiden met het oog op de 
mogelijke vaststelling van besluiten op 
grond van de artikelen 58 en 59 met 
betrekking tot het relevante gedrag van het 
zeer grote onlineplatform dat:

1. De raad kan, hetzij op aanbeveling 
van ten minste drie coördinatoren voor 
digitale diensten van bestemming, hetzij 
op eigen initiatief, een procedure inleiden 
met het oog op de mogelijke vaststelling 
van besluiten op grond van de artikelen 58 
en 59 met betrekking tot het relevante 
gedrag van het zeer grote onlineplatform 
dat:

Or. en

Amendement 849
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ervan wordt verdacht om het even 
welke bepaling van deze verordening te 
hebben geschonden, waarbij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging op 
grond van het verzoek van de Commissie 
als bedoeld in artikel 45, lid 7, na het 
verstrijken van de daarin vastgestelde 
termijn, geen onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen heeft genomen;

(a) ervan wordt verdacht om het even 
welke bepaling van deze verordening te 
hebben geschonden, waarbij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging, na het 
verstrijken van de daarin vastgestelde 
termijn, geen onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen heeft genomen;

Or. en

Amendement 850
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ervan wordt verdacht om het even 
welke bepaling van deze verordening te 
hebben geschonden, waarbij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
Commissie heeft verzocht om tussenbeide 
te komen overeenkomstig artikel 46, lid 2, 
na ontvangst van dat verzoek;

(b) ervan wordt verdacht om het even 
welke bepaling van deze verordening te 
hebben geschonden, waarbij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
raad heeft verzocht om tussenbeide te 
komen overeenkomstig artikel 46, lid 2, na 
ontvangst van dat verzoek;

Or. en

Amendement 851
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Wanneer de Commissie besluit een 
procedure overeenkomstig lid 1 in te 
leiden, stelt zij alle coördinatoren voor 
digitale diensten, de raad en het betrokken 
zeer grote onlineplatform daarvan in 
kennis.

2. Wanneer de raad besluit een 
procedure overeenkomstig lid 1 in te 
leiden, stelt hij alle coördinatoren voor 
digitale diensten en het betrokken zeer 
grote onlineplatform daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 852
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 45, lid 7, artikel 46, 
lid 2, en artikel 50, lid 1, bedoelde 
coördinator voor digitale diensten zendt, 
naargelang het geval, de Commissie zonder 
onnodige vertraging het volgende toe:

3. De in artikel 46, lid 2, en artikel 50, 
lid 1, bedoelde coördinator voor digitale 
diensten zendt, naargelang het geval, de 
Commissie zonder onnodige vertraging het 
volgende toe:

Or. en

Amendement 853
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) alle andere informatie waarover die 
coördinator voor digitale diensten beschikt 
en die relevant kan zijn voor de door de 
Commissie ingeleide procedure.

(c) alle andere informatie waarover die 
coördinator voor digitale diensten beschikt 
en die relevant kan zijn voor de door de 
raad ingeleide procedure.

Or. en

Amendement 854
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad en de coördinatoren voor 
digitale diensten die het in artikel 45, 
lid 1, bedoelde verzoek indienen, 
verstrekken de Commissie zonder 
onnodige vertraging alle informatie 
waarover zij beschikken en die relevant 
kan zijn voor de door de Commissie 
ingeleide procedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 855
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 856
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 857
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de taken uit te voeren die haar 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de Commissie met een eenvoudig 
verzoek of bij besluit eisen dat de 
betrokken zeer grote onlineplatforms, 
evenals alle andere personen die handelen 
voor doeleinden die verband houden met 
hun handel, bedrijf, ambacht of beroep en 
die redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn 
van informatie met betrekking tot de 
vermoedelijke inbreuk of de inbreuk, al 

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

inbegrip van organisaties die de in 
artikel 50, lid 3, bedoelde controles 
uitvoeren, dergelijke informatie binnen een 
redelijke termijn verstrekken.

Or. en

Amendement 858
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het toezenden van een gewoon 
verzoek om inlichtingen aan het betrokken 
zeer grote onlineplatform of een andere 
persoon zoals bedoeld in artikel 52, lid 1, 
vermeldt de Commissie de rechtsgrond 
voor en het doel van het verzoek, geeft zij 
aan welke inlichtingen worden gevraagd, 
stelt zij de termijn vast waarbinnen de 
inlichtingen moeten worden verstrekt en 
vermeldt zij de sancties die bij artikel 59 op 
het verstrekken van onjuiste of misleidende 
inlichtingen zijn gesteld.

2. Bij het toezenden van een gewoon 
verzoek om inlichtingen aan het betrokken 
zeer grote onlineplatform of een andere 
persoon zoals bedoeld in artikel 52, lid 1, 
vermeldt de raad de rechtsgrond voor en 
het doel van het verzoek, geeft hij aan 
welke inlichtingen worden gevraagd, stelt 
hij de termijn vast waarbinnen de 
inlichtingen moeten worden verstrekt en 
vermeldt hij de sancties die bij artikel 59 
op het verstrekken van onjuiste of 
misleidende inlichtingen zijn gesteld.

Or. en

Amendement 859
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie van het 
betrokken zeer grote onlineplatform of een 
andere persoon zoals bedoeld in artikel 52, 
lid 1, inlichtingen bij besluit verlangt, 
vermeldt zij de rechtsgrond voor en het 
doel van het verzoek, geeft zij aan welke 

3. Wanneer de raad van het betrokken 
zeer grote onlineplatform of een andere 
persoon zoals bedoeld in artikel 52, lid 1, 
inlichtingen bij besluit verlangt, vermeldt 
hij de rechtsgrond voor en het doel van het 
verzoek, geeft hij aan welke inlichtingen 
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inlichtingen worden gevraagd en stelt zij de 
termijn vast waarbinnen de inlichtingen 
moeten worden verstrekt. Het besluit 
vermeldt ook de sancties bedoeld in 
artikel 59 en vermeldt de dwangsommen 
bedoeld in artikel 60 of legt deze laatste 
dwangsommen op. Het besluit wijst voorts 
op het recht bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie beroep tegen het besluit in 
te stellen.

worden gevraagd en stelt hij de termijn 
vast waarbinnen de inlichtingen moeten 
worden verstrekt. Het besluit vermeldt ook 
de sancties bedoeld in artikel 59 en 
vermeldt de dwangsommen bedoeld in 
artikel 60 of legt deze laatste 
dwangsommen op. Het besluit wijst voorts 
op het recht bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie beroep tegen het besluit in 
te stellen.

Or. en

Amendement 860
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op verzoek van de Commissie 
verstrekken de coördinatoren voor digitale 
diensten en andere bevoegde autoriteiten 
de Commissie alle inlichtingen die zij 
nodig heeft om de haar onder deze 
afdeling opgedragen taken te vervullen.

5. Op verzoek van de raad 
verstrekken de coördinatoren voor digitale 
diensten en andere bevoegde autoriteiten 
de raad alle inlichtingen die hij nodig heeft 
om de zijn onder deze afdeling opgedragen 
taken te vervullen.

Or. en

Amendement 861
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de taken uit te voeren die haar 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de Commissie een natuurlijke of 
rechtspersoon horen die ermee instemt te 
worden gehoord om informatie te 
verzamelen over het onderwerp van een 
onderzoek met betrekking tot de 

Om de taken uit te voeren die hem 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de raad een natuurlijke of 
rechtspersoon horen die ermee instemt te 
worden gehoord om informatie te 
verzamelen over het onderwerp van een 
onderzoek met betrekking tot de 
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vermeende inbreuk of de inbreuk, 
naargelang het geval.

vermeende inbreuk of de inbreuk, 
naargelang het geval.

Or. en

Amendement 862
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de taken uit te voeren die haar 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de Commissie inspecties ter plaatse 
uitvoeren in de gebouwen van het 
betrokken zeer grote onlineplatform of een 
andere persoon als bedoeld in artikel 52, 
lid 1.

1. Om de taken uit te voeren die hem 
krachtens deze afdeling zijn toegewezen, 
kan de raad inspecties ter plaatse uitvoeren 
in de gebouwen van het betrokken zeer 
grote onlineplatform of een andere persoon 
als bedoeld in artikel 52, lid 1.

Or. en

Amendement 863
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Inspecties ter plaatse kunnen ook 
worden uitgevoerd met de hulp van 
controleurs of deskundigen die 
overeenkomstig artikel 57, lid 2, door de 
Commissie zijn aangewezen.

2. Inspecties ter plaatse kunnen ook 
worden uitgevoerd met de hulp van 
controleurs of deskundigen die 
overeenkomstig artikel 57, lid 2, door de 
raad zijn aangewezen.

Or. en

Amendement 864
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
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Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens inspecties ter plaatse 
kunnen de Commissie en door haar 
aangewezen controleurs of deskundigen 
van het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, uitleg 
verlangen over de organisatie, de werking, 
het IT-systeem, de algoritmen en de 
gegevensverwerking en het zakelijk gedrag 
ervan. De Commissie en door haar 
aangewezen controleurs of deskundigen 
kunnen vragen stellen aan personeelsleden 
op sleutelposities van het betrokken zeer 
grote onlineplatform of een andere persoon 
als bedoeld in artikel 52, lid 1.

3. Tijdens inspecties ter plaatse 
kunnen de raad en door hem aangewezen 
controleurs of deskundigen van het 
betrokken zeer grote onlineplatform of een 
andere persoon als bedoeld in artikel 52, 
lid 1, uitleg verlangen over de organisatie, 
de werking, het IT-systeem, de algoritmen 
en de gegevensverwerking en het zakelijk 
gedrag ervan. De raad en door hem 
aangewezen controleurs of deskundigen 
kunnen vragen stellen aan personeelsleden 
op sleutelposities van het betrokken zeer 
grote onlineplatform of een andere persoon 
als bedoeld in artikel 52, lid 1.

Or. en

Amendement 865
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, moet zich 
onderwerpen aan een inspectie ter plaatse 
die bij besluit van de Commissie is gelast. 
In het besluit wordt vermeld wat het 
voorwerp en het doel van het bezoek zijn 
en op welke datum de inspectie een 
aanvang neemt, en wordt gewezen op de 
sancties bedoeld in de artikelen 59 en 60, 
alsook op het recht om bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie beroep tegen 
het besluit in te stellen.

4. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, moet zich 
onderwerpen aan een inspectie ter plaatse 
die bij besluit van de raad is gelast. In het 
besluit wordt vermeld wat het voorwerp en 
het doel van het bezoek zijn en op welke 
datum de inspectie een aanvang neemt, en 
wordt gewezen op de sancties bedoeld in 
de artikelen 59 en 60, alsook op het recht 
om bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie beroep tegen het besluit in 
te stellen.

Or. en
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Amendement 866
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van procedures die 
kunnen leiden tot de aanneming van een 
besluit van niet-naleving overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, kan de Commissie, indien 
er sprake is van urgentie vanwege het 
risico van ernstige schade voor de 
afnemers van de dienst, bij besluit 
voorlopige maatregelen gelasten tegen het 
betrokken zeer grote onlineplatform op 
basis van een bevinding van een inbreuk op 
het eerste gezicht.

1. In het kader van procedures die 
kunnen leiden tot de aanneming van een 
besluit van niet-naleving overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, kan de raad, indien er 
sprake is van urgentie vanwege het risico 
van ernstige schade voor de afnemers van 
de dienst, bij besluit voorlopige 
maatregelen gelasten tegen het betrokken 
zeer grote onlineplatform op basis van een 
bevinding van een inbreuk op het eerste 
gezicht.

Or. en

Amendement 867
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56 Schrappen
Vastleggingen

1. Indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform tijdens de procedure op 
grond van deze afdeling toezeggingen doet 
om de naleving van de relevante 
bepalingen van deze verordening te 
waarborgen, kan de Commissie deze 
toezeggingen bij besluit verbindend 
maken voor het betrokken zeer grote 
onlineplatform en verklaren dat er geen 
redenen zijn om verder op te treden.
2. De Commissie kan, op verzoek of op 
eigen initiatief, de procedure heropenen:
(a) indien er een wezenlijke verandering 



AM\1233797NL.docx 439/458 PE693.830v01-00

NL

optreedt in de feiten waarop het besluit 
steunt;
(b) indien het betrokken zeer grote 
onlineplatform in strijd met zijn 
toezeggingen handelt; of
(c) indien het besluit was gebaseerd op 
onvolledige, onjuiste of misleidende 
informatie die werd verstrekt door het 
betrokken zeer grote onlineplatform of 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1.
3. Indien de Commissie van oordeel is dat 
de toezeggingen die door het betrokken 
zeer grote onlineplatform zijn gedaan, 
niet toereikend zijn om de daadwerkelijke 
naleving van de relevante bepalingen van 
deze verordening te waarborgen, wijst zij 
die toezeggingen bij het afsluiten van de 
procedure in een met redenen omkleed 
besluit af.

Or. en

Amendement 868
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 869
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 870
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen op grond van lid 1 
kunnen de aanstelling omvatten van 
onafhankelijke externe deskundigen en 
controleurs om de Commissie bij te staan 
bij het toezicht op de naleving van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening en om de Commissie 
specifieke deskundigheid of kennis te 
verschaffen.

2. De maatregelen op grond van lid 1 
kunnen de aanstelling omvatten van 
onafhankelijke externe deskundigen en 
controleurs om de raad bij te staan bij het 
toezicht op de naleving van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
verordening en om de raad specifieke 
deskundigheid of kennis te verschaffen.

Or. en
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Amendement 871
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een niet-
nalevingsbesluit vast wanneer zij 
constateert dat het betrokken zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan een of 
meer van de volgende eisen:

1. De raad stelt een niet-
nalevingsbesluit vast wanneer hij 
constateert dat het betrokken zeer grote 
onlineplatform niet voldoet aan een of 
meer van de volgende eisen:

Or. en

Amendement 872
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) toezeggingen waaraan 
overeenkomstig artikel 56 een verbindend 
karakter is verleend.

Schrappen

Or. en

Amendement 873
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens het besluit 
overeenkomstig lid 1 vast te stellen, deelt 
de Commissie haar voorlopige 
bevindingen mee aan het betrokken zeer 
grote onlineplatform. In de voorlopige 
bevindingen licht de Commissie de 
maatregelen toe die zij overweegt te nemen 

2. Alvorens het besluit 
overeenkomstig lid 1 vast te stellen, deelt 
de raad zijn voorlopige bevindingen mee 
aan het betrokken zeer grote 
onlineplatform. In de voorlopige 
bevindingen licht de raad de maatregelen 
toe die hij overweegt te nemen of waarvan 
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of waarvan die het betrokken zeer grote 
onlineplatform volgens haar moet nemen 
om doeltreffend gevolg te geven aan de 
voorlopige bevindingen.

die het betrokken zeer grote onlineplatform 
volgens hem moet nemen om doeltreffend 
gevolg te geven aan de voorlopige 
bevindingen.

Or. en

Amendement 874
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het op grond van lid 1 
vastgestelde besluit gelast de Commissie 
het betrokken zeer grote onlineplatform de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat het besluit overeenkomstig lid 1 
binnen een redelijke termijn wordt 
nageleefd en om informatie te verstrekken 
over de maatregelen die dat platform 
voornemens is te nemen om aan het besluit 
te voldoen.

3. In het op grond van lid 1 
vastgestelde besluit gelast de raad het 
betrokken zeer grote onlineplatform de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat het besluit overeenkomstig lid 1 
binnen een redelijke termijn wordt 
nageleefd en om informatie te verstrekken 
over de maatregelen die dat platform 
voornemens is te nemen om aan het besluit 
te voldoen.

Or. en

Amendement 875
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform verstrekt de Commissie een 
beschrijving van de maatregelen die het 
heeft genomen om ervoor te zorgen dat het 
besluit op grond van lid 1 bij de uitvoering 
ervan wordt nageleefd.

4. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform verstrekt de raad een 
beschrijving van de maatregelen die het 
heeft genomen om ervoor te zorgen dat het 
besluit op grond van lid 1 bij de uitvoering 
ervan wordt nageleefd.

Or. en
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Amendement 876
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de Commissie vaststelt dat 
niet aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan, sluit zij het onderzoek bij besluit 
af.

5. Indien de raad constateert dat niet 
aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, 
sluit hij het onderzoek bij besluit af.

Or. en

Amendement 877
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 878
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) nalaat een toezegging waaraan 
overeenkomstig artikel 56 bij besluit een 
verbindend karakter is verleend, na te 

Schrappen
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leven.

Or. en

Amendement 879
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan bij besluit aan 
het betrokken zeer grote onlineplatform of 
aan een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, boeten opleggen van 
maximaal 1 % van de totale omzet in het 
voorgaande boekjaar, indien dat platform 
opzettelijk of uit onachtzaamheid:

2. De raad kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, boeten opleggen van 
maximaal 4 % van de totale omzet in het 
voorgaande boekjaar, indien dat platform 
opzettelijk of uit onachtzaamheid:

Or. en

Amendement 880
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door een personeelslid verstrekte 
onjuiste, onvolledige of misleidende 
informatie niet binnen de door de 
Commissie gestelde termijn corrigeert, of 
verzuimt of weigert volledige informatie te 
verstrekken;

(b) door een personeelslid verstrekte 
onjuiste, onvolledige of misleidende 
informatie niet binnen de door de raad 
gestelde termijn corrigeert, of verzuimt of 
weigert volledige informatie te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 881
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
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Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens het besluit 
overeenkomstig lid 2 vast te stellen, deelt 
de Commissie haar voorlopige 
bevindingen mee aan het betrokken zeer 
grote onlineplatform of aan een andere 
persoon als bedoeld in artikel 52, lid 1.

3. Alvorens het besluit 
overeenkomstig lid 2 vast te stellen, deelt 
de raad zijn voorlopige bevindingen mee 
aan het betrokken zeer grote 
onlineplatform of aan een andere persoon 
als bedoeld in artikel 52, lid 1.

Or. en

Amendement 882
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het bepalen van het bedrag van 
de geldboete houdt de Commissie rekening 
met de aard, de ernst, de duur en de 
herhaling van de inbreuk en, voor de 
overeenkomstig lid 2 opgelegde 
geldboeten, met de vertraging die in de 
procedure is ontstaan.

4. Bij het bepalen van het bedrag van 
de geldboete houdt de raad rekening met 
de aard, de ernst, de duur en de herhaling 
van de inbreuk en, voor de overeenkomstig 
lid 2 opgelegde geldboeten, met de 
vertraging die in de procedure is ontstaan.

Or. en

Amendement 883
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan bij besluit aan 
het betrokken zeer grote onlineplatform of 
aan een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, naargelang het geval 
dwangsommen opleggen die niet hoger zijn 
dan 5 % van de gemiddelde dagelijkse 

1. De raad kan bij besluit aan het 
betrokken zeer grote onlineplatform of aan 
een andere persoon als bedoeld in 
artikel 52, lid 1, naargelang het geval 
dwangsommen opleggen die niet hoger zijn 
dan 5 % van de gemiddelde dagelijkse 
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omzet in het voorgaande boekjaar per dag, 
berekend vanaf de in het besluit gestelde 
datum om hen te verplichten om:

omzet in het voorgaande boekjaar per dag, 
berekend vanaf de in het besluit gestelde 
datum om hen te verplichten om:

Or. en

Amendement 884
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) toezeggingen waaraan 
overeenkomstig artikel 56, lid 1, bij besluit 
een verbindend karakter is verleend, na te 
komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 885
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de bij de artikelen 59 en 60 
aan de Commissie verleende 
bevoegdheden geldt een verjaringstermijn 
van vijf jaar.

1. Voor de bij de artikelen 59 en 60 
aan de raad verleende bevoegdheden geldt 
een verjaringstermijn van vijf jaar.

Or. en

Amendement 886
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verjaringstermijn gaat in op de 
dag waarop de niet-nakoming is geschied. 
Bij een voortgezette of herhaalde niet-
nakoming gaat de verjaringstermijn echter 
pas in op de dag waarop de niet-nakoming 
is beëindigd.

2. De verjaringstermijn gaat in op de 
dag waarop de besluiten worden genomen. 
Bij een voortgezette of herhaalde niet-
nakoming gaat de verjaringstermijn echter 
pas in op de dag waarop de niet-nakoming 
is beëindigd.

Or. en

Amendement 887
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verjaring ter zake van de 
oplegging van geldboeten en 
dwangsommen wordt gestuit door elke 
handeling van de Commissie of van de 
coördinator voor digitale diensten ter 
instructie of vervolging van de inbreuk. 
Handelingen die de verjaring stuiten, zijn 
met name:

3. De verjaring ter zake van de 
oplegging van geldboeten en 
dwangsommen wordt gestuit door elke 
handeling van de raad of van de 
coördinator voor digitale diensten ter 
instructie of vervolging van de inbreuk. 
Handelingen die de verjaring stuiten, zijn 
met name:

Or. en

Amendement 888
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verzoeken om informatie door de 
Commissie of door een coördinator voor 
digitale diensten;

(a) verzoeken om informatie door de 
raad of door een coördinator voor digitale 
diensten;

Or. en
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Amendement 889
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de inleiding van een procedure door 
de Commissie overeenkomstig artikel 51, 
lid 2.

(c) de inleiding van een procedure door 
de raad overeenkomstig artikel 51, lid 2.

Or. en

Amendement 890
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na elke stuiting begint de termijn 
van voren af aan te lopen. De verjaring 
voor het opleggen van geldboeten of 
dwangsommen treedt echter uiterlijk in op 
de dag waarop een termijn gelijk aan 
tweemaal de verjaringstermijn is 
verstreken zonder dat de Commissie een 
geldboete of een dwangsom heeft 
opgelegd. Deze termijn wordt verlengd met 
de periode gedurende welke de 
verjaringstermijn in overeenstemming met 
lid 5 wordt gestuit.

4. Na elke stuiting begint de termijn 
van voren af aan te lopen. De verjaring 
voor het opleggen van geldboeten of 
dwangsommen treedt echter uiterlijk in op 
de dag waarop een termijn gelijk aan 
tweemaal de verjaringstermijn is 
verstreken zonder dat de raad een 
geldboete of een dwangsom heeft 
opgelegd. Deze termijn wordt verlengd met 
de periode gedurende welke de 
verjaringstermijn in overeenstemming met 
lid 5 wordt gestuit.

Or. en

Amendement 891
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. De verjaring ter zake van de 
oplegging van geldboeten en 
dwangsommen wordt geschorst zolang het 
besluit van de Commissie bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie aanhangig is.

5. De verjaring ter zake van de 
oplegging van geldboeten en 
dwangsommen wordt gestuit zolang het 
besluit van de raad bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie aanhangig is.

Or. en

Amendement 892
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid van de Commissie 
tot tenuitvoerlegging van op grond van de 
artikelen 59 en 60 gegeven besluiten 
verstrijkt na vijf jaar.

1. De bevoegdheid van de raad tot 
tenuitvoerlegging van op grond van de 
artikelen 59 en 60 gegeven besluiten 
verstrijkt na vijf jaar.

Or. en

Amendement 893
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door elke handeling van de 
Commissie of van een lidstaat op verzoek 
van de Commissie tot inning van de 
geldboete of de dwangsom.

(b) door elke handeling van de raad of 
van een lidstaat op verzoek van de raad tot 
inning van de geldboete of de dwangsom.

Or. en

Amendement 894
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een besluit te nemen op 
grond van artikel 58, lid 1, artikel 59 of 
artikel 60, stelt de Commissie het 
betrokken zeer grote onlineplatform of een 
andere persoon als bedoeld in artikel 52, 
lid 1, in de gelegenheid te worden gehoord 
over:

1. Alvorens een besluit te nemen op 
grond van artikel 58, lid 1, artikel 59 of 
artikel 60, stelt de raad het betrokken zeer 
grote onlineplatform of een andere persoon 
als bedoeld in artikel 52, lid 1, in de 
gelegenheid te worden gehoord over:

Or. en

Amendement 895
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voorlopige bevindingen van de 
Commissie, met inbegrip van eventuele 
bezwaren van de Commissie; en

(a) voorlopige bevindingen van de 
raad, met inbegrip van alle zaken 
waartegen de Commissie bezwaren heeft 
gemaakt; en

Or. en

Amendement 896
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen die de Commissie 
eventueel voornemens is te nemen in het 
licht van de in punt a) bedoelde voorlopige 
bevindingen.

(b) maatregelen die de raad eventueel 
voornemens is te nemen in het licht van de 
in punt a) bedoelde voorlopige 
bevindingen.

Or. en
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Amendement 897
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, kan zijn 
opmerkingen over de voorlopige 
bevindingen van de Commissie indienen 
binnen een redelijke termijn die de 
Commissie in haar voorlopige 
bevindingen heeft vastgesteld en die niet 
minder dan 14 dagen mag zijn.

2. Het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, kan zijn 
opmerkingen over de voorlopige 
bevindingen van de raad indienen binnen 
een redelijke termijn die de raad in zijn 
voorlopige bevindingen heeft vastgesteld 
en die niet minder dan 14 dagen mag zijn.

Or. en

Amendement 898
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie doet haar besluiten 
slechts steunen op de punten van bezwaar 
waarover de partijen opmerkingen hebben 
kunnen maken.

3. De raad doet zijn besluiten slechts 
steunen op de punten van bezwaar 
waarover de partijen opmerkingen hebben 
kunnen maken.

Or. en

Amendement 899
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het recht van verdediging van de 
partijen wordt in de loop van de procedure 

4. Het recht van verdediging van de 
partijen wordt in de loop van de procedure 
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ten volle geëerbiedigd. Zij zijn gerechtigd 
toegang tot het dossier van de Commissie 
te krijgen onder de voorwaarden van een 
overeengekomen openbaarmaking, onder 
voorbehoud van het rechtmatige belang 
van het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, bij de 
bescherming van hun bedrijfsgeheimen. 
Het recht op toegang tot het dossier strekt 
zich niet uit tot vertrouwelijke informatie 
en interne documenten van de Commissie 
of de autoriteiten van de lidstaten. Het 
recht van toegang geldt met name niet voor 
correspondentie tussen de Commissie en 
die autoriteiten. Niets in dit lid belet de 
Commissie om voor het bewijs van een 
inbreuk noodzakelijke inlichtingen bekend 
te maken of te gebruiken.

ten volle geëerbiedigd. Zij zijn gerechtigd 
toegang tot het dossier van de raad te 
krijgen onder de voorwaarden van een 
overeengekomen openbaarmaking, onder 
voorbehoud van het rechtmatige belang 
van het betrokken zeer grote 
onlineplatform of een andere persoon als 
bedoeld in artikel 52, lid 1, bij de 
bescherming van hun bedrijfsgeheimen. 
Het recht op toegang tot het dossier strekt 
zich niet uit tot vertrouwelijke informatie 
en interne documenten van de raad of de 
autoriteiten van de lidstaten. Het recht van 
toegang geldt met name niet voor 
correspondentie tussen de raad en die 
autoriteiten. Niets in dit lid belet de raad 
om voor het bewijs van een inbreuk 
noodzakelijke inlichtingen bekend te 
maken of te gebruiken.

Or. en

Amendement 900
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de uitwisseling en 
het gebruik van informatie als bedoeld in 
artikel 51, lid 3, en artikel 52, lid 5, maken 
de Commissie, de raad, de autoriteiten van 
de lidstaten en hun respectieve ambtenaren, 
personeelsleden en andere personen die 
onder hun toezicht werken, en alle andere 
betrokken natuurlijke of rechtspersonen, 
met inbegrip van controleurs en 
deskundigen die overeenkomstig artikel 57, 
lid 2, zijn aangesteld, geen informatie 
openbaar die zij overeenkomstig deze 
afdeling hebben verkregen of uitgewisseld 
en die onder het beroepsgeheim vallen.

6. Onverminderd de uitwisseling en 
het gebruik van informatie als bedoeld in 
artikel 51, lid 3, en artikel 52, lid 5, maken 
de raad, de autoriteiten van de lidstaten en 
hun respectieve ambtenaren, 
personeelsleden en andere personen die 
onder hun toezicht werken, en alle andere 
betrokken natuurlijke of rechtspersonen, 
met inbegrip van controleurs en 
deskundigen die overeenkomstig artikel 57, 
lid 2, zijn aangesteld, geen informatie 
openbaar die zij overeenkomstig deze 
afdeling hebben verkregen of uitgewisseld 
en die onder het beroepsgeheim vallen.

Or. en
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Amendement 901
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie maakt de besluiten 
die zij op grond van artikel 55, lid 1, 
artikel 56, lid 1, en de artikelen 58, 59 en 
60 neemt, bekend. De bekendmaking 
vermeldt de namen van de partijen en de 
belangrijkste punten van het besluit, 
waaronder de opgelegde sancties.

1. De raad maakt de besluiten die hij 
op grond van artikel 55, lid 1, artikel 56, 
lid 1, en de artikelen 58, 59 en 60 neemt, 
bekend. De bekendmaking vermeldt de 
namen van de partijen en de belangrijkste 
punten van het besluit, waaronder de 
opgelegde sancties.

Or. en

Amendement 902
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien alle bevoegdheden uit 
hoofde van dit artikel om een einde te 
maken aan een inbreuk op deze 
verordening zijn uitgeput, de inbreuk 
voortduurt en ernstige schade veroorzaakt 
die niet kan worden vermeden door de 
uitoefening van andere bevoegdheden die 
op grond van het Unierecht of het interne 
recht beschikbaar zijn, kan de Commissie 
de coördinator voor digitale diensten van 
vestiging van het betrokken zeer grote 
onlineplatform verzoeken om op te treden 
overeenkomstig artikel 41, lid 3.

1. Indien alle bevoegdheden uit 
hoofde van dit artikel om een einde te 
maken aan een inbreuk op deze 
verordening zijn uitgeput, de inbreuk 
voortduurt en ernstige schade veroorzaakt 
die niet kan worden vermeden door de 
uitoefening van andere bevoegdheden die 
op grond van het Unierecht of het interne 
recht beschikbaar zijn, verzoekt de raad de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging van het betrokken zeer grote 
onlineplatform om op te treden 
overeenkomstig artikel 41, lid 3.

Or. en

Amendement 903
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een dergelijk verzoek bij de 
coördinator voor digitale diensten in te 
dienen, nodigt de Commissie 
belanghebbenden uit om binnen een 
termijn van niet minder dan twee weken 
schriftelijke opmerkingen in te dienen, 
waarin de maatregelen worden beschreven 
die zij voornemens zijn om aan te vragen 
en de beoogde geadresseerde of 
geadresseerden daarvan te identificeren.

Alvorens een dergelijk verzoek bij de 
coördinator voor digitale diensten in te 
dienen, nodigt de raad belanghebbenden 
uit om binnen een termijn van niet minder 
dan twee weken schriftelijke opmerkingen 
in te dienen, waarin de maatregelen worden 
beschreven die hij voornemens zijn om aan 
te vragen en de beoogde geadresseerde of 
geadresseerden daarvan te identificeren.

Or. en

Amendement 904
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de coherente toepassing van 
deze verordening dit vereist, kan de 
Commissie, op eigen initiatief, schriftelijke 
opmerkingen indienen bij de in artikel 41, 
lid 3, bedoelde bevoegde gerechtelijke 
autoriteit. Met toestemming van de 
gerechtelijke autoriteit in kwestie kan zij 
ook mondelinge opmerkingen maken.

2. Indien de coherente toepassing van 
deze verordening dit vereist, kan de raad, 
op eigen initiatief, schriftelijke 
opmerkingen indienen bij de in artikel 41, 
lid 3, bedoelde bevoegde gerechtelijke 
autoriteit. Met toestemming van de 
gerechtelijke autoriteit in kwestie kan hij 
ook mondelinge opmerkingen maken.

Or. en

Amendement 905
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend ter voorbereiding van haar 
opmerkingen kan de Commissie die 
gerechtelijke autoriteit verzoeken alle 
documenten die nodig zijn voor de 
beoordeling van de zaak, toe te zenden of 
te doen toezenden.

Uitsluitend ter voorbereiding van zijn 
opmerkingen kan de raad die gerechtelijke 
autoriteit verzoeken alle documenten die 
nodig zijn voor de beoordeling van de 
zaak, toe te zenden of te doen toezenden.

Or. en

Amendement 906
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 66 Schrappen
Uitvoeringshandelingen met betrekking 

tot tussenkomst van de Commissie
1. Met betrekking tot de tussenkomst van 
de Commissie waarop deze afdeling 
betrekking heeft, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
betrekking tot de praktische regelingen 
voor:
(a) de procedure op grond van de 
artikelen 54 en 57;
(b) de in artikel 63 bedoelde 
hoorzittingen;
(c) de in artikel 63 bedoelde 
overeengekomen openbaarmaking van 
informatie.
2. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 70 bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld. 
Alvorens bepalingen uit hoofde van lid 1 
vast te stellen, maakt de Commissie het 
ontwerp daarvan bekend en verzoekt zij 
alle belanghebbende partijen haar hun 
opmerkingen te doen toekomen binnen de 
termijn die zij daarin vaststelt en die niet 
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korter mag zijn dan een maand.

Or. en

Amendement 907
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 66 bis
Onafhankelijke bijdrage aan governance 

en aan het beraad over nieuwe 
uitdagingen

Opdat nieuwe beginselen en 
verplichtingen regelmatig kunnen worden 
vastgesteld door een onafhankelijke 
belanghebbende, draagt het forum over 
informatie en democratie, het 
uitvoeringsorgaan van het internationaal 
partnerschap inzake informatie en 
democratie dat door 21 lidstaten is 
ondertekend, bij tot de Europese 
governance betreffende kwesties in 
verband met deze verordening, zodat het 
bijvoorbeeld kan werken aan opkomende 
problemen.
a) Het forum vervult de rol van een 
permanente groep van deskundigen;
b) het forum vervult een permanente 
rol als denktank betreffende de uitvoering 
van de wet digitale diensten, de wet 
digitale markten en het Europees 
actieplan voor de democratie, teneinde de 
weerbaarheid van democratieën te 
verbeteren en hun respons op de nieuwe 
uitdagingen in verband met desinformatie 
en de duurzaamheid van de media aan te 
passen;
c) het forum heeft tevens tot taak de 
informatieruimte te beoordelen en is als 
instantie belast met de waarborging van 
de transparantie van de platforms en de 
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controleerbaarheid van de algoritmen. 
Het forum is met name belast met de 
organisatie van de toegang tot gegevens 
voor onderzoekers en alle gekwalificeerde 
personen, waarbij volledige 
openbaarmaking wordt vermeden en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens wordt 
gewaarborgd evenals de industriële en 
commerciële geheimhouding wanneer dat 
legitiem is.

Or. fr

Amendement 908
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze Verordening en 
vervolgens om de vijf jaar evalueert de 
Commissie deze Verordening en brengt zij 
hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité.

1. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze Verordening en 
vervolgens om de drie jaar evalueert de 
Commissie deze Verordening en brengt zij 
hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité.

Op basis van de bevindingen en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de raad, gaat dat verslag, waar 
passend, vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening.

Or. en

Amendement 909
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening voert de 
Commissie, na raadpleging van de raad, 
een beoordeling uit van de werking van de 
raad en brengt hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 
waarbij de eerste jaren van toepassing van 
de verordening worden meegenomen. Op 
basis van de bevindingen en zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de raad, gaat dat verslag, waar 
passend, vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de organisatiestructuur van 
de raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 910
Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing met ingang 
van [datum – drie maanden na de datum 
van inwerkingtreding].

2. Zij is van toepassing met ingang 
van [datum – twaalf maanden na de datum 
van inwerkingtreding].

Or. en


