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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 avsikt att inleda en harmoniserad strategi 
för att ta itu med de skyldigheter som åläggs mellanhänder, i syfte att undvika att den 
inre marknaden fragmenteras. Parlamentet betonar att alla åtgärder som rör 
grundläggande rättigheter bör vara noga avvägda och att deras eventuella inverkan på 
den inre marknadens funktion bör beaktas, och uppmanar 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.

2. Europaparlamentet konstaterar att bestämmelserna om begränsat ansvar i direktivet om 
elektronisk handel1 måste upprätthållas och stärkas i rättsakten om digitala tjänster för 
att i synnerhet skydda yttrandefriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. 
Parlamentet understryker hur viktiga detta skydd är för tillväxten hos de små och 
medelstora företagen i EU.

3. Europaparlamentet erkänner att små och medelstora företag 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 kräva att man tar till automatiska 
filtreringsverktyg, något som ofta leder till att lagligt innehåll avlägsnas.

4. Europaparlamentet noterar att det finns stora skillnader mellan olika digitala tjänster och 
vill se att man undviker en universallösning.

5. Europaparlamentet påminner om att vilseledande och skadligt innehåll inte alltid är 
olagligt. Parlamentet begär därför att det inrättas ett väldefinierat förfarande för anmälan 
och avlägsnande. Parlamentet ställer sig bakom en intensiv dialog mellan myndigheter 
och berörda parter i syfte att fördjupa den icke-bindande modell som grundas på god 
praxis, bland annat den EU-omfattande uppförandekoden om desinformation, i syfte att 
fortsätta bekämpa felaktig information.

6. Europaparlamentet begär att det införs verktyg för motanmälan, så att innehållsägare 
kan få möjlighet att försvara sina rättigheter på lämpligt sätt och i god tid vid anmälan 
om avlägsnande. Parlamentet understryker att det anser att det är oacceptabelt att 
delegera ansvaret för begränsningar av yttrandefriheten till privata företag och att det 
leder till risker för både medborgare och företag, och understryker att ingen av dem har 
behörighet att fatta sådana beslut.

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.


