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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută intenția Comisiei de a introduce o abordare armonizată la obligațiile impuse 
intermediarilor, pentru a evita fragmentarea pieței interne; subliniază că orice măsură 
referitoare la drepturile fundamentale ar trebui să fie atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței interne și invită Comisia să evite „exportul” 
de reglementări naționale și să propună, în schimb, cele mai eficiente soluții pentru piața 
internă în ansamblul său;

2. afirmă că dispozițiile privind răspunderea limitată prevăzute în Directiva privind 
comerțul electronic1 trebuie menținute și consolidate în Legea privind serviciile digitale, 
în special pentru a proteja libertatea de exprimare și libertatea de a presta servicii; 
subliniază importanța acestor măsuri de protecție pentru dezvoltarea IMM-urilor 
europene;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și societățile de mari dimensiuni dispun de capacități 
diferite în ceea ce privește moderarea conținutului; atrage atenția asupra faptului că 
supraîncărcarea întreprinderilor cu noi obligații disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la eliminarea de conținut legal;

4. ia act de diferențele semnificative dintre serviciile digitale și solicită evitarea unei 
abordări universaliste;

5. reamintește faptul că conținutul de date neadevărate și prejudicioase nu are întotdeauna 
caracter ilegal; solicită, prin urmare, introducerea unui proces bine definit de notificare 
și de retragere a unor astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea unui dialog intensiv între 
autorități și părțile interesate relevante, cu scopul de a aprofunda abordarea bazată pe 
instrumente juridice fără caracter obligatoriu, pe baza bunelor practici, cum ar fi Codul 
de bune practici la nivelul UE privind dezinformarea, pentru a reduce astfel practicile de 
acest gen;

6. solicită introducerea unor instrumente de contra-notificare pentru a permite 
proprietarilor de conținut să își apere drepturile în mod adecvat și în timp util atunci 
când le este notificată o retragere de conținut; subliniază că delegarea responsabilității 
de a stabili limite privind libertatea de exprimare către societăți private este 
inacceptabilă și creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi, niciuna 
dintre aceste două categorii nefiind abilitate să ia astfel de decizii.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva 
privind comerțul electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.


