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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at indføre en harmoniseret tilgang til at 
adressere forpligtelser for udbydere af digitale tjenester, herunder onlineformidlere, for 
at undgå en opsplitning af det indre marked og inkonsekvent håndhævelse af regler; 
understreger, at enhver ny foranstaltning, der indføres med retsakten om digitale 
tjenester, bør tage hensyn til den mulige indvirkning på det indre markeds funktion, 
samtidig med at brugernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder respekteres 
fuldt ud i hele Unionen; opfordrer endvidere Kommissionen til at undgå "eksport" af 
nationale regler og til i stedet at foreslå de mest virkningsfulde og effektive løsninger 
for det indre marked som helhed, mens den samtidig søger at undgå at skabe nye 
administrative byrder, med henblik på at sikre, at det digitale indre marked forbliver 
åbent, fair, sikkert og konkurrencedygtigt for alle deltagere;

2. mener, at retsakten om digitale tjenester bør overholde den generelle ramme for 
grundlæggende rettigheder for brugere og forbrugere på det indre marked, såsom 
beskyttelse af privatlivets fred, ikke-forskelsbehandling og værdighed, og at den frem 
for alt ikke bør svække ytringsfriheden; minder endvidere om, at anvendelse af 
mekanismer til fjernelse af indhold uden garantier om en retfærdig procedure strider 
mod artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention; 

3. anerkender nødvendigheden af at modernisere lovgivningen, hvor det er nødvendigt for 
bedre at kunne tackle de udfordringer, som ny teknologi afstedkommer; fastslår, at det 
dog er absolut nødvendigt, at bestemmelserne om begrænset ansvar i direktivet om 
elektronisk handel1 opretholdes i retsakten om digitale tjenester, herunder det 
veletablerede princip, som forbyder generelle overvågningsforpligtelser, navnlig for at 
beskytte de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden, og den frie udveksling 
af tjenesteydelser; understreger vigtigheden af denne beskyttelse for yderligere at styrke 
og beskytte forbrugertilliden online og fremme de europæiske virksomheders vækst, 
navnlig hvad angår SMV og mikrovirksomheder;

4. anerkender, at onlineaktører, herunder SMV'er, mikrovirksomheder og store aktører, har 
forskellig kapacitet med hensyn til moderation af indhold; advarer om, at 
overbebyrdelse af virksomheder i form af uforholdsmæssige nye forpligtelser kan 
hæmme SMV'ers vækst yderligere og forhindre dem i at komme ind på markedet; 
opfordrer derfor Kommissionen til at sikre åbenheden og konkurrenceevnen på det 
digitale indre marked;

5. minder om, at direktivet om elektronisk handel udgør den retlige ramme for 
onlinetjenester på det indre marked, som regulerer indholdsstyring; understreger, at 
enhver uberettiget opsplitning af denne ramme, som retsaktpakken om digitale tjenester 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk 
handel"), EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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måtte medføre for revisionen af direktivet om elektronisk handel, bør undgås; 
bemærker, at retsaktpakken om digitale tjenester også bør omfatte et instrument til 
forudgående kontrol, som pålægger platforme, der udgør en trussel mod de lige 
konkurrencevilkår, en forpligtelse til at imødegå markedssvigt og skadelig adfærd, 
beskytte forbrugernes grundlæggende rettigheder og styrke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, navnlig for SMV'er; 

6. noterer sig forskelligheden af digitale tjenester og opfordrer derfor til, at der ikke 
anvendes en "one size fits all"-tilgang, og mener, at Kommissionen ved hjælp af den 
offentlige høring, der blev indledt forud dens fremsættelse af lovgivningsforslaget om 
retsakten om digitale tjenester, bør undersøge, om det eventuelt er nødvendigt at indføre 
forskellige bestemmelser i forhold til at kunne håndtere forskelligartede digitale 
tjenester, omstændigheder og situationer;

7. minder om, at desinformation og misinformation eller skadeligt indhold ikke altid er 
ulovligt; minder om, at typerne af ulovligt indhold kan variere fra medlemsstat til 
medlemsstat; opfordrer derfor til, at der inden for rammerne af de nuværende 
begrænsede principper om ansvar etableres en veldefineret, harmoniseret og 
gennemsigtig procedure for anmeldelse og fjernelse, samtidig med at der med henblik 
på at undgå unødvendige reguleringsmæssige byrder tages hensyn til de betydelige 
forskelle mellem de digitale tjenesters rækkevidde og driftsmæssige kapacitet; støtter en 
øget dialog mellem medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og relevante 
interessenter med det formål at udvikle, evaluere og forbedre bløde lovgivningstilgange, 
såsom EU-adfærdskodeksen om desinformation, med henblik på at tackle 
desinformation og andre kategorier af potentielt skadeligt indhold yderligere;

8. fremhæver den store mængde af misinformation og desinformation med forkert eller 
vildledende indhold samt svindelnumre, hvor forbrugere narres til at købe usikre 
produkter eller kopiprodukter; understreger, at retsakten om digitale tjenester bør sondre 
mellem "ulovligt" indhold og "skadeligt" indhold samt andet indhold; er af den 
opfattelse, at skadeligt indhold ikke bør reguleres eller defineres i retsakten om digitale 
tjenester;

9. opfordrer til, at der indføres passende garantier, forpligtelser til en retfærdig procedure 
og anfægtelsesværktøjer med henblik på at gøre det muligt for indholdsejere og 
personer, der uploader indhold, at forsvare deres rettigheder på en passende og rettidig 
måde, når de modtager besked om, at indhold er blevet fjernet; understreger sit 
synspunkt om, at det ikke er acceptabelt at uddelegere ansvaret for at fastsætte 
begrænsninger for ytringsfriheden til private virksomheder, idet dette indebærer risici 
for både enkeltpersoner og virksomheder; mener, at fjernelse af ulovligt indhold, hvor 
det er relevant, bør følges op i form af retshåndhævelse eller domstolsprøvelse, og at 
onlineformidleren, hvis en retslig prøvelse eller anfægtelsesprocedure fastslår, at den 
pågældende aktivitet eller information ikke er ulovlig, bør genetablere det fjernede 
indhold uden unødig forsinkelse;

10. mener, at tidligere erfaringer har vist, at det er effektivt at gøre det muligt for innovative 
forretningsmodeller at blomstre og styrke det digitale indre marked ved at fjerne 
hindringer for den frie bevægelighed for digitale tjenester og forhindre indførelsen af 
nye, uberettigede nationale hindringer, og at en videreførelse af denne tilgang vil 
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mindske opsplitningen af det indre marked; mener endvidere, at retsakten om digitale 
tjenester kan give mulighed for at udvikle borgernes viden om og færdigheder inden for 
digitalisering, samtidig med at den garanterer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, 
herunder ved at garantere onlinesikkerhed;

11. opfordrer Kommissionen til på grundlag af den eksisterende lovgivning og nye 
supplerende data fra bl.a. dens offentlige høringer at vurdere, i hvilket omfang retsakten 
om digitale tjenester bør tage fat på de udfordringer, der er forbundet med algoritmer og 
andre automatiserede værktøjer, navnlig med hensyn til gennemsigtigheden af sådanne 
systemer, eller på anden måde skitsere, hvilken lovgivning der bør behandle disse 
spørgsmål; understreger vigtigheden af at sikre lige adgang til forskelligartet indhold og 
meninger samt fremhæver det forhold, at netværk og netadgang ikke bør 
vanskeliggøres, uden at der foreligger berettigede retlige grunde herfor.
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