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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 hensigt om at indføre en harmoniseret tilgang til at 
adressere forpligtelser, der pålægges formidlere, for at undgå en opsplitning af det indre 
marked; understreger, at enhver foranstaltning vedrørende grundlæggende rettigheder 
bør afvejes nøje, og at der bør tages hensyn til de mulige indvirkninger på det indre 
markeds funktion, og opfordrer Kommissionen til at undgå "eksport" af nationale regler 
og i stedet foreslå de mest virkningsfulde og effektive løsninger for det indre marked 
som helhed;

2. fastslår, at det er absolut nødvendigt, at bestemmelserne om begrænset ansvar i 
direktivet om elektronisk handel1 opretholdes og styrkes i retsakten om digitale 
tjenester, navnlig for at beskytte ytringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser; understreger betydningen af denne beskyttelse for europæiske SMV'ers 
vækst;

3. anerkender, at SMV'er 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 
nødvendiggøre anvendelse af automatiske filtreringsværktøjer, hvilket ofte kan føre til 
fjernelse af lovligt indhold;

4. noterer sig de markante forskelle mellem digitale tjenester og opfordrer til at undgå 
universalløsninger;

5. minder om, at misinformation og skadeligt indhold ikke altid er ulovligt; opfordrer 
derfor til, at der etableres en veldefineret procedure for advarsel og fjernelse ("Notice-
and-Takedown"); støtter en intensiv dialog mellem myndigheder og relevante 
interessenter med det formål at uddybe den bløde lovgivningstilgang ("soft law 
approach") baseret på god praksis, såsom EU-adfærdskodeksen om desinformation, med 
henblik på at bekæmpe misinformation yderligere;

6. opfordrer til, at der indføres anfægtelsesværktøjer, der kan give indholdsejere mulighed 
for at forsvare deres rettigheder på en passende og rettidig måde, hvis de modtager 
besked om, at indhold er blevet fjernet; understreger, at det ikke er acceptabelt at 
uddelegere ansvaret for at fastsætte begrænsninger for ytringsfriheden til private 
virksomheder, idet dette indebærer risici for både borgere og virksomheder, eftersom 
ingen af disse er kvalificeret til at træffe sådanne beslutninger.

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.


