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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tintroduċi approċċ armonizzat li jindirizza l-
obbligi imposti fuq l-intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern; 
jenfasizza li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet fundamentali għandha tkun 
ibbilanċjata bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-funzjonament tas-suq intern, u 
jistieden lill-Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" tar-regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-Direttiva 
dwar il-Kummerċ Elettroniku1 jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, b'mod partikolari sabiex jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi; jenfasizza l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet għat-tkabbir tal-
SMEs Ewropej;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-rigward tal-
moderazzjoni tal-kontenut; iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji b'obbligi ġodda 
sproporzjonati jista' jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' 
filtrazzjoni awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-tneħħija ta' kontenut legali;

4. Jinnota d-differenzi sinifikanti bejn is-servizzi diġitali u jitlob li jiġi evitat approċċ ta' 
universalità;

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu illegali; jitlob, 
għalhekk, li jiġi stabbilit proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; jappoġġja djalogu 
intensiv bejn l-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati rilevanti bil-għan li jiġi approfondit 
l-approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex tiġi indirizzata aktar l-miżinformazzjoni;

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-sidien tal-
kontenut li jiddefendu d-drittijiet tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta jiġu 
nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq il-libertà ta' espressjoni lil kumpaniji privati 
hija inaċċettabbli u toħloq riskji kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji, li ħadd 
minnhom ma huwa kkwalifikat biex jieħu tali deċiżjonijiet.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-
servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern ("Direttiva dwar 
il-kummerċ elettroniku"), ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.


