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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att inleda en harmoniserad 
strategi för att ta itu med skyldigheterna för leverantörer av digitala tjänster, inbegripet 
mellanhänder på nätet, i syfte att undvika att den inre marknaden fragmenteras och att 
bestämmelser tillämpas på ett inkonsekvent sätt. Parlamentet betonar att alla nya 
åtgärder som införs genom rättsakten om digitala tjänster bör beakta den eventuella 
inverkan på den inre marknadens funktion, samtidigt som användarnas grundläggande 
rättigheter och friheter respekteras fullt ut i hela unionen. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att undvika att nationella bestämmelser ”exporteras” och 
i stället föreslå de lösningar som är mest effektiva och ändamålsenliga för den inre 
marknaden som helhet, samtidigt som man försöker undvika att skapa nya 
administrativa bördor och hålla den digitala inre marknaden öppen, rättvis, säker och 
konkurrenskraftig för alla dess deltagare.

2. Europaparlamenten anser att rättsakten om digitala tjänster bör vara förenlig med den 
omfattande ramen av grundläggande rättigheter för användare och konsumenter på den 
inre marknaden, såsom skyddet för privatlivet, icke-diskriminering och värdighet, och 
att den framför allt inte bör försvaga yttrandefriheten. Parlamentet påminner vidare om 
att användningen av mekanismer för avlägsnande av innehåll utan 
rättssäkerhetsgarantier strider mot artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

3. Europaparlamentet erkänner att lagstiftningen måste moderniseras där det behövs för att 
bättre hantera de utmaningar som den framväxande nya tekniken medför. Parlamentet 
konstaterar dock att bestämmelserna om begränsat ansvar i direktivet om elektronisk 
handel1 måste upprätthållas i rättsakten om digitala tjänster, inbegripet den sedan länge 
etablerade principen som förbjuder allmänna övervakningsskyldigheter, för att i 
synnerhet skydda de grundläggande rättigheterna, inbegripet yttrandefriheten, och 
upprätthålla friheten att tillhandahålla tjänster. Parlamentet understryker hur viktigt 
detta skydd är för att ytterligare stärka och bättre skydda konsumenternas förtroende på 
nätet och främja tillväxten hos företag i EU, i synnerhet små och medelstora företag och 
mikroföretag.

4. Europaparlamentet erkänner att mellanhänder på nätet, inbegripet små och medelstora 
företag, mikroföretag och stora aktörer, har olika kapacitet i fråga om att moderera 
innehåll. Parlamentet varnar för att om företagen överbelastas med oproportionerliga 
nya skyldigheter skulle detta kunna hämma de små och medelstora företagens tillväxt 
ännu mer och hindra dem från att ta sig in på marknaden. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att garantera den digitala inre marknadens öppenhet och konkurrenskraft.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”), EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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5. Europaparlamentet påminner om att e-handelsdirektivet är den rättsliga ram för 
onlinetjänster på den inre marknaden som reglerar innehållshantering. Parlamentet 
betonar att en omotiverad fragmentering av denna ram till följd av översynen av 
e-handelsdirektivet genom paketet för digitala tjänster bör undvikas. Parlamentet 
noterar att paketet för digitala tjänster också bör innehålla ett instrument som på förhand 
inför skyldigheter för plattformar som utgör ett hot mot lika villkor, i syfte att hantera 
marknadsmisslyckanden och otillbörliga beteenden, skydda konsumenternas 
grundläggande rättigheter och stärka friheten att tillhandahålla tjänster, särskilt för små 
och medelstora företag. 

6. Europaparlamentet noterar att det finns betydande skillnader mellan olika digitala 
tjänster och vill därför se att man undviker en universallösning, och anser att 
kommissionen bör fortsätta att undersöka, bland annat med hjälp av det offentliga 
samråd som inleddes innan lagstiftningsförslaget om rättsakten om digitala tjänster 
lades fram, möjligheten att olika bestämmelser kan komma att behövas för att hantera 
olika digitala tjänster, omständigheter och situationer.

7. Europaparlamentet påminner om att desinformation och felaktigt eller skadligt innehåll 
inte alltid är olagligt. Parlamentet påminner om att typerna av olagligt innehåll kan 
variera mellan medlemsstaterna. Parlamentet begär därför att det inrättas ett 
väldefinierat, harmoniserat och transparent förfarande för anmälan och åtgärder inom 
ramen för de nuvarande principerna om begränsat ansvar, samtidigt som man beaktar de 
betydande skillnader som finns mellan leverantörer av digitala tjänster när det gäller 
deras omfattning och operativa kapacitet, för att undvika onödiga regelbördor. 
Parlamentet ställer sig bakom en ökad dialog mellan medlemsstaterna, behöriga 
myndigheter och berörda parter i syfte att utveckla, utvärdera och förbättra strategier för 
icke-bindande lagstiftning, bland annat den EU-omfattande uppförandekoden om 
desinformation, i syfte att fortsätta bekämpa desinformation och andra sorters skadligt 
innehåll.

8. Europaparlamentet framhåller spridningen av felaktig information och desinformation 
med falskt eller vilseledande innehåll och konsumentbedrägerier som rör osäkra eller 
förfalskade produkter. Parlamentet betonar att rättsakten om digitala tjänster bör skilja 
mellan ”olagligt” innehåll och ”skadligt” samt annat innehåll. Parlamentet anser att 
skadligt innehåll inte bör regleras eller definieras i rättsakten om digitala tjänster.

9. Europaparlamentet begär att det införs lämpliga skyddsåtgärder, skyldigheter avseende 
rättssäkerhet och verktyg för motanmälan, så att innehållsägare och uppladdare kan få 
möjlighet att försvara sina rättigheter på lämpligt sätt och i god tid, inbegripet med 
mänsklig tillsyn, vid anmälan om avlägsnande av innehåll. Parlamentet understryker att 
det anser att det är oacceptabelt att endast delegera ansvaret för begränsningar av 
yttrandefriheten till privata företag och att det leder till risker för både enskilda personer 
och företag. Parlamentet anser att avlägsnande av olagligt innehåll bör följas upp vid 
behov genom brottsbekämpning eller rättslig tillsyn och att om en rättslig prövning eller 
ett förfarande för motanmälan har fastställt att handlingen eller informationen i fråga 
inte är olaglig, bör mellanhanden på nätet återställa det avlägsnade innehållet utan 
onödigt dröjsmål.
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10. Europaparlamentet anser att tidigare erfarenheter har visat att det är effektivt att låta 
innovativa affärsmodeller blomstra och att stärka den digitala inre marknaden genom att 
undanröja hinder för den fria rörligheten för digitala tjänster och att förhindra att nya, 
omotiverade nationella hinder införs samt att en fortsättning av denna strategi skulle 
minska fragmenteringen av den inre marknaden. Parlamentet anser dessutom att 
rättsakten om digitala tjänster kan erbjuda möjligheter att utveckla medborgarnas 
kunskaper och färdigheter inom området digitalisering och samtidigt garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, även genom att slå vakt om säkerheten online.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, på grundval av befintlig lagstiftning 
och nya, stödjande uppgifter från källor som bland annat dess offentliga samråd, 
bedöma i vilken utsträckning rättsakten om digitala tjänster bör behandla de utmaningar 
som är förknippade med algoritmer och andra automatiserade verktyg, i synnerhet med 
avseende på sådana systems öppenhet, eller att på annat sätt beskriva vilken lagstiftning 
som bör behandla dessa frågor. Parlamentet betonar vikten av odifferentierad tillgång 
till ett varierat innehåll och åsikter, liksom det faktum att man inte bör hindra nätverk 
och nätverksåtkomst utan motiverade rättsliga grunder.
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