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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: 
Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
(2020/2018(INL))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-
suq intern għall-kummerċ elettroniku1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020, bit-titolu 
"Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa" (COM(2020)0067),

– wara li kkunsidra l-impenji meħuda mill-Kummissarju nnominat Thierry Breton 
quddiem il-Parlament Ewropew fl-14 ta' Novembru 2019,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 47 u 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat 
għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A9-0000/2020),

A. billi l-kummerċ elettroniku jinfluwenza l-ħajja ta' kuljum tan-nies, tan-negozji u tal-
konsumaturi fl-Unjoni, u meta dan jitħaddem b'kundizzjonijiet ekwi regolati u ġusti, 
jista' jikkontribwixxi b'mod pożittiv biex jiġi sfruttat il-potenzjal tas-Suq Uniku Diġitali, 
isaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi u jipprovdi lill-impriżi l-ġodda, u b'mod partikolari 
lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, opportunitajiet ġodda tas-suq għal tkabbir u 
impjiegi sostenibbli;

B. billi d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ("id-Direttiva dwar 
il-Kummerċ Elettroniku") kienet waħda mill-aktar biċċiet tal-leġiżlazzjoni ta' suċċess 
tal-Unjoni u sawret is-Suq Uniku Diġitali kif nafuh illum; billi d-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku ġiet adottata 20 sena ilu u m'għadhiex tirrifletti b'mod adegwat it-
trasformazzjoni u l-espansjoni rapidi tal-kummerċ elettroniku fil-forom kollha tiegħu, u 
tal-għadd ta' servizzi, fornituri u sfidi emerġenti differenti tiegħu;

C. billi, minkejja l-kjarifiki magħmula mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-ħtieġa li wieħed 

1 ĠU C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
2 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar 

ċerti aspetti ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, b'mod partikolari l-kummerċ 
elettroniku, fis-Suq Intern ("Direttiva dwar kummerċ elettroniku") (ĠU L 178, 
17.7.2000, p. 1).
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imur lil hinn mill-qafas regolatorju eżistenti hija murija b'mod ċar mill-approċċ 
frammentat tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-kontenut illegali online, min-nuqqas ta' 
infurzar u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, u mill-inkapaċità tal-qafas legali eżistenti 
li jippromwovi d-dħul effettiv fis-suq u l-benesseri tal-konsumaturi;

D. billi l-isfidi soċjali u ekonomiċi li ġabet magħha l-pandemija tas-COVID-19 qed juru r-
reżiljenza tas-settur tal-kummerċ elettroniku u l-potenzjal tiegħu bħala xprun għat-
tnedija mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea; billi, fl-istess waqt, il-pandemija kixfet ukoll 
in-nuqqasijiet serji tal-qafas regolatorju attwali li jirrikjedu azzjoni fil-livell tal-Unjoni 
biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet identifikati u biex jiġi evitat li dawn iseħħu fil-futur;

E. billi fil-komunikazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-19 ta' Frar 2020 "Insawru 
l-futur diġitali tal-Ewropa", il-Kummissjoni impenjat ruħha li tadotta, bħala parti mill-
pakkett dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali, regoli ġodda u riveduti għall-pjattaformi 
online u għall-fornituri tas-servizzi ta' informazzjoni; li ssaħħaħ is-sorveljanza fuq il-
politiki dwar il-kontenut tal-pjattaformi fl-UE; u li tikkunsidra regoli ex ante biex 
tiżgura li l-pjattaformi l-kbar li għandhom effetti sinifikanti fuq in-netwerk, u li jaġixxu 
bħala gwardjani tal-aċċess, jibqgħu jkunu ekwi u kontestabbli għall-innovaturi, in-
negozji u l-parteċipanti ġodda fis-suq; 

Prinċipji ġenerali

1. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tippreżenta proposta dwar pakkett dwar l-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, u, abbażi tal-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta tali pakkett abbażi tal-Artikoli 
rilevanti tat-Trattati, skont ir-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-Anness għal dan ir-
Regolament;

2. Jirrikonoxxi l-importanza tal-qafas legali stabbilit mid-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku fl-iżvilupp tas-servizzi online fl-Unjoni u b'mod partikolari l-klawżola 
tagħha dwar is-suq intern, li permezz tagħha ġew stabbiliti l-kontroll tal-pajjiż ta' oriġini 
u l-obbligu li l-Istati Membri jiżguraw il-moviment liberu tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni;

3. Iqis li l-prinċipji ewlenin tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, bħall-klawżola 
dwar is-suq intern, il-libertà tal-istabbiliment u l-projbizzjoni tal-impożizzjoni ta' 
obbligu ta' monitoraġġ ġenerali għandhom jinżammu; jenfasizza li l-prinċipju li "dak li 
hu illegali offline huwa wkoll illegali online", kif ukoll il-prinċipji tal-protezzjoni tal-
konsumatur u s-sikurezza tal-utent, għandhom isiru wkoll il-prinċipji ta' gwida tal-qafas 
regolatorju futur;

4. Jenfasizza li qafas fil-livell tal-UE li jkun komprensiv u jibqa' validu fil-futur u l-
kompetizzjoni ġusta huma kruċjali sabiex jiġi promoss it-tkabbir tal-pjattaformi ta' skala 
żgħira, tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u tan-negozji l-ġodda Ewropej, biex tiġi 
evitata l-frammentazzjoni tas-suq u biex in-negozji Ewropej jiġu pprovduti 
b'kundizzjonijiet ekwi li jippermettulhom japprofittaw aħjar mis-suq tas-servizzi diġitali 
u jkunu aktar kompetittivi fix-xena dinjija; 

5. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern bejn l-
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ekonomija tal-pjattaformi u l-ekonomija "tradizzjonali" offline, ibbażati fuq l-istess 
drittijiet u obbligi għall-partijiet interessati kollha – il-konsumaturi u n-negozji; iqis li l-
protezzjoni soċjali u d-drittijiet soċjali tal-ħaddiema, speċjalment tal-ħaddiema tal-
pjattaformi jew tal-ekonomija kollaborattiva għandhom jiġu indirizzati b'mod xieraq fi 
strument speċifiku li jakkumpanja l-qafas regolatorju futur;

6. Iqis li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jkun ibbażat fuq il-valuri pubbliċi tal-
Unjoni li jipproteġu d-drittijiet taċ-ċittadini, għandu jkollu l-għan li jrawwem il-ħolqien 
ta' ekosistema online rikka u varjata b'firxa wiesgħa ta' servizzi online, ambjent diġitali 
favorevoli u ċertezza legali, biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-Suq Uniku Diġitali;

7. Iqis li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali jipprovdi opportunità għall-Unjoni biex issawwar 
l-aspetti ċentrali tal-ekonomija diġitali mhux biss fil-livell tal-Unjoni iżda wkoll biex 
tkun mudell standard għall-bqija tad-dinja;

Drittijiet fundamentali 

8. Jinnota li l-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, u b'mod partikolari l-
pjattaformi online u s-siti tan-netwerking soċjali – minħabba l-kapaċità wiesgħa 
tagħhom li jilħqu u jinfluwenzaw lil udjenzi kbar, lill-imġiba, l-opinjonijiet u l-prattiki – 
għandhom responsabbiltà soċjali sinifikanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni 
tal-utenti u tas-soċjetà inġenerali u sabiex jipprevjenu li s-servizzi tagħhom jiġu sfruttati 
b'mod abbużiv. 

9. Ifakkar li l-iskandli riċenti dwar il-harvesting u l-bejgħ ta' data, Cambridge Analytica, l-
aħbarijiet foloz, ir-reklamar u l-manipulazzjoni politiċi u għadd ta' ħsarat oħra online 
(mid-diskors ta' mibegħda sax-xandir tat-terroriżmu) urew il-ħtieġa li jerġgħu jiġu 
eżaminati r-regoli eżistenti u jissaħħu d-drittijiet fundamentali; 

10. Jenfasizza li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jikseb l-aħjar bilanċ bejn il-
libertajiet tas-suq intern u d-drittijiet u l-prinċipji fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

Trasparenza u protezzjoni tal-konsumatur

11. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 uriet kemm il-konsumaturi tal-UE huma 
vulnerabbli għall-prattiki kummerċjali qarrieqa minn negozjanti diżonesti li jbigħu 
prodotti foloz jew illegali online li ma jkunux konformi mar-regoli ta' sikurezza tal-
Unjoni jew li jimponu żidiet mhux ġustifikati u abbużivi fil-prezzijiet jew 
kundizzjonijiet inġusti oħrajn fuq il-konsumaturi;

12. Jenfasizza li din il-problema hija aggravata mill-fatt li sikwit l-identità ta' dawn il-
kumpaniji ma tkunx tista' tiġi stabbilita; 

13. Iqis li r-rekwiżiti attwali ta' trasparenza u ta' informazzjoni stabbiliti fid-Direttiva dwar 
il-Kummerċ Elettroniku fuq il-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u l-
klijenti kummerċjali tagħhom, u r-rekwiżiti minimi ta' informazzjoni fuq il-
komunikazzjonijiet kummerċjali, għandhom jissaħħu b'mod sostanzjali;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tesiġi li l-fornituri tas-servizzi jivverifikaw l-informazzjoni u 
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l-identità tas-sħab kummerċjali li magħhom ikollhom relazzjoni kummerċjali 
kuntrattwali, u jiżguraw li l-informazzjoni li jipprovdu tkun preċiża u aġġornata;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi obbligi infurzabbli fuq il-fornituri tas-servizz tal-
internet li jkollhom l-għan li jżidu t-trasparenza u l-informazzjoni; iqis li dawn l-obbligi 
għandhom jiġu infurzati permezz ta' pieni xierqa, effettivi u dissważivi;

16. Jenfasizza li l-obbligi eżistenti, stabbiliti fid-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u d-
Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("Direttiva dwar Prattiċi 
Kummerċjali Żleali")3 dwar it-trasparenza tal-komunikazzjonijiet kummerċjali u r-
reklamar diġitali għandhom jissaħħu; jirrimarka li t-tħassib urġenti dwar il-protezzjoni 
tal-konsumatur fir-rigward tat-tfassil ta' profili, l-immirar u l-ipprezzar personalizzat ma 
jistax jiġi indirizzat biss mill-obbligi ta' trasparenza u jitħalla f'idejn l-għażla tal-
konsumatur;

Intelliġenza Artifiċjali (AI)

17. Jemmen li, filwaqt li s-servizzi bbażati fuq l-AI, li bħalissa huma rregolati mid-Direttiva 
dwar il-Kummerċ Elettroniku, għandhom potenzjal enormi li joffru benefiċċji lill-
konsumaturi u lill-fornituri tas-servizzi, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali l-ġdid għandu 
jindirizza wkoll l-isfidi li jippreżentaw f'termini tal-iżgurar tan-nondiskriminazzjoni, tat-
trasparenza u tal-ispjegabbiltà tal-algoritmi, kif ukoll tar-responsabbiltà; jirrimarka dwar 
il-ħtieġa li l-algoritmi jiġu mmonitorjati u li jiġu vvalutati r-riskji assoċjati, li jintużaw 
settijiet ta' data ta' kwalità għolja u imparzjali, kif ukoll li l-individwi jingħataw 
għajnuna biex jiksbu aċċess għal kontenut, opinjonijiet, prodotti u servizzi ta' kwalità 
għolja diversi;

18. Iqis li l-konsumaturi għandhom jiġu infurmati kif xieraq u li d-drittijiet tagħhom 
għandhom jiġu ggarantiti b'mod effettiv meta jinteraġixxu ma' sistemi awtomatizzati ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet u ma' servizzi jew applikazzjonijiet diġitali innovattivi oħra; 
jemmen li għandu jkun possibbli li l-konsumaturi jitolbu kontrolli u korrezzjonijiet ta' 
żbalji possibbli li jirriżultaw minn deċiżjonijiet awtomatizzati, kif ukoll li jfittxu 
rimedju għal kwalunkwe dannu relatat mal-użu ta' sistemi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
awtomatizzati; 

L-indirizzar tal-kontenut illegali online 

19. Jenfasizza li l-eżistenza u t-tixrid ta' kontenut illegali online hija theddida serja li 
ddgħajjef il-fiduċja u l-kunfidenza taċ-ċittadini fl-ambjent diġitali, u li tagħmel ħsara 
wkoll lill-iżvilupp ekonomiku ta' ekosistemi ta' pjattaformi b'saħħithom fis-Suq Uniku 
Diġitali u tfixkel serjament l-iżvilupp ta' swieq leġittimi għas-servizzi diġitali;

20. Jinnota li ma hemm l-ebda soluzzjoni "waħda tajba għal kulħadd" għat-tipi kollha ta' 
kontenut illegali u ta' ħsara u għal każijiet ta' informazzjoni żbaljata online; jemmen, 

3 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 
dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern, li temenda 
d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22).
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madankollu, li approċċ aktar allinjat fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu t-tipi 
differenti ta' kontenut, jagħmel il-ġlieda kontra l-kontenut illegali aktar effikaċi;

21. Iqis li azzjonijiet volontarji u awtoregolazzjoni mill-pjattaformi online madwar l-
Ewropa wasslu għal xi benefiċċji, iżda jinħtieġu miżuri addizzjonali sabiex jiġi żgurat li 
l-kontenut illegali online jiġi identifikat u jitneħħa b'ħeffa;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza d-differenzi u l-frammentazzjonijiet dejjem 
jiżdiedu tar-regoli nazzjonali fl-Istati Membri u tipproponi miżuri leġiżlattivi konkreti li 
jinkludu mekkaniżmu ta' avviż u ta' azzjoni, li jista' jagħti s-setgħa lill-utenti li 
jinnotifikaw lill-intermedjarji online dwar l-eżistenza ta' kontenut jew imġiba 
potenzjalment illegali online; huwa tal-fehma li tali miżuri jiggarantixxu livell għoli ta' 
protezzjoni tal-utenti u tal-konsumaturi filwaqt li jippromwovu l-fiduċja tal-
konsumaturi fl-ekonomija online;

23. Jenfasizza li ż-żamma tas-salvagwardji mir-reġim tar-responsabbiltà legali għall-
intermedjarji ospitanti fir-rigward tal-kontenut imtella' mill-utenti u l-projbizzjoni ta' 
monitoraġġ ġenerali stipulata fl-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku 
għadhom rilevanti u jeħtieġ li jiġu ppreservati;

Postijiet tas-suq online

24. Jinnota li filwaqt li l-pjattaformi online, bħall-postijiet tas-suq online, kienu ta' 
benefiċċju kemm għall-bejjiegħa bl-imnut kif ukoll għall-konsumaturi billi tejbu l-
għażla u baxxew il-prezzijiet, fl-istess ħin dawn ippermettew li l-bejjiegħa, b'mod 
partikolari dawk minn pajjiżi terzi, joffru prodotti li spiss ma jikkonformawx mar-regoli 
tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-prodotti u ma jiggarantixxux biżżejjed id-drittijiet tal-
konsumatur; 

25. Jenfasizza li mhuwiex aċċettabbli li l-konsumaturi tal-Unjoni jkunu esposti għal 
prodotti illegali u mhux sikuri, li jkun fihom sustanzi kimiċi perikolużi, kif ukoll perikli 
oħra għas-sikurezza; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tirrimedja l-lakuna legali attwali li tippermetti lill-fornituri 
stabbiliti barra mill-Unjoni jbigħu lill-konsumaturi Ewropej prodotti online li ma 
jikkonformawx mar-regoli tal-Unjoni dwar is-sikurezza u l-protezzjoni tal-konsumatur, 
mingħajr ma jiġu sanzjonati jew mingħajr ma jkunu responsabbli għall-azzjonijiet 
tagħhom, u b'hekk il-konsumaturi jitħallew mingħajr ebda mezz legali biex jinfurzaw 
id-drittijiet tagħhom jew li jiġu kkumpensati għal xi danni eventwali; 

Regolamentazzjoni ex ante tal-pjattaformi sistemiċi 

27. Jinnota li, illum il-ġurnata, xi swieq huma kkaratterizzati minn pjattaformi kbar b'effetti 
sinifikanti fuq in-netwerk li huma kapaċi jaġixxu bħala "gwardjani tal-aċċess online" de 
facto tal-ekonomija diġitali; 

28. Iqis li billi jitnaqqsu l-ostakli għad-dħul fis-suq u billi jiġu regolati l-pjattaformi l-kbar, 
strument tas-suq intern li jimponi rimedji regolatorji ex ante fuq dawn il-pjattaformi l-
kbar għandu l-potenzjal li jiftaħ is-swieq għal parteċipanti ġodda, inklużi l-SMEs u n-
negozji ġodda, u b'hekk jippromwovi l-għażla tal-konsumatur u jixpruna l-innovazzjoni 
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lil hinn minn dak li jista' jinkiseb permezz tal-infurzar tal-liġi dwar il-kompetizzjoni 
biss; 

Superviżjoni, kooperazzjoni u infurzar 

29. Jemmen li, fid-dawl tan-natura transfruntiera tas-servizzi diġitali, is-superviżjoni u l-
kooperazzjoni effettivi bejn l-Istati Membri huma essenzjali biex jiġi żgurat l-infurzar 
xieraq tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali; 

30. Iqis li għandha tiġi stabbilita awtorità regolatorja ċentrali li għandha tkun responsabbli 
għas-sorveljanza u l-konformità mal-Att dwar is-Servizzi Diġitali u li jkollha setgħat 
supplimentari biex tindirizza kwistjonijiet transkonfinali; din għandha tkun fdata 
b'setgħat ta' investigazzjoni u ta' infurzar;  

31. Huwa tal-fehma li l-awtorità regolatorja ċentrali għandha tipprijoritizza l-kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri biex tindirizza kwistjonijiet transkonfinali kumplessi billi taħdem 
f'kooperazzjoni mill-qrib ma' netwerk ta' Korpi Nazzjonali għall-Infurzar (NEBs); 

32. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u timmodernizza d-dispożizzjonijiet attwali dwar ir-
riżoluzzjoni barra l-qorti u l-azzjonijiet tal-qorti biex tippermetti li jkun hemm infurzar 
u rimedju għall-konsumatur effettivi;  

Aspetti finali

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi magħha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill kif ukoll 
lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI: 
RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

I. PRINĊIPJI ĠENERALI 

L-att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-suq intern billi jiżgura l-
moviment liberu tas-servizzi diġitali, filwaqt li fl-istess waqt jiggarantixxi livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, inkluż it-titjib tas-sikurezza tal-utenti online;

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jiggarantixxi li l-attivitajiet ekonomiċi online u offline 
jiġu ttrattati b'mod ugwali u b'kundizzjonijiet ekwi li jirriflettu b'mod sħiħ il-prinċipju li "dak 
li hu illegali offline huwa wkoll illegali online";

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jipprovdi lill-konsumaturi u lill-operaturi ekonomiċi, 
speċjalment lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, ċertezza legali u trasparenza;

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jirrispetta l-qafas wiesa' tad-drittijiet fundamentali 
Ewropej tal-utenti u l-konsumaturi, bħall-protezzjoni tal-privatezza, in-nondiskriminazzjoni, 
id-dinjità, il-korrettezza u l-libertà tal-espressjoni; 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jibni fuq ir-regoli li bħalissa huma applikabbli għall-
pjattaformi online, jiġifieri d-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u r-Regolament dwar il-
Pjattaformi u n-Negozji1.

Il-pakkett dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jinkludi:

 reviżjoni komprensiva tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku li tikkonsisti f'dan li 
ġej:

 qafas rivedut li jipprevedi obbligi ċari dwar it-traparenza u l-informazzjoni 
rigward id-diliġenza dovuta; 

 proċeduri u miżuri ċari u dettaljati relatati mat-tneħħija tal-kontenut illegali 
online, inkluż mekkaniżmu Ewropew ta' avviż u ta' azzjoni li jkun armonizzat u 
legalment vinkolanti; 

 superviżjoni, kooperazzjoni u sanzjonijiet effettivi;
 strument legali tas-suq intern li jimponi obbligi ex ante fuq pjattaformi kbar bi rwol ta' 

gwardjani tal-aċċess fl-ekosistema diġitali, ikkomplementat b'mekkaniżmu ta' infurzar 
istituzzjonali effettiv.

II. KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Fl-interess taċ-ċertezza legali, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jiċċara liema servizzi 
diġitali jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tiegħu. L-att legali l-ġdid għandu jsegwi n-natura 
orizzontali tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u japplika mhux biss għall-pjattaformi 
online iżda għas-servizzi diġitali kollha li mhumiex koperti minn leġiżlazzjoni speċifika; 

1 Ir-Regolament (UE) 2019/1150 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti 
kummerċjali tas-servizzi tal- intermedjazzjoni online (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 57).
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Il-kamp ta' applikazzjoni territorjali tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jiġi estiż biex 
ikopri wkoll l-attivitajiet tal-kumpaniji u l-fornituri tas-servizzi stabbiliti f'pajjiżi terzi, meta 
dawn joffru servizzi jew prodotti lill-konsumaturi jew lill-utenti fl-Unjoni;

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jżomm id-deroga stabbilita fl-Anness tad-Direttiva 
dwar il-Kummerċ Elettroniku u, b'mod partikolari, id-deroga tal-obbligi kuntrattwali li 
jikkonċernaw il-kuntratti tal-konsumaturi;

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jżomm il-possibbiltà li l-Istati Membri jiffissaw livell 
ogħla ta' protezzjoni tal-konsumatur u jsegwu objettivi leġittimi ta' interess pubbliku 
f'konformità mal-liġi tal-UE; 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jiddefinixxi b'mod koerenti kif id-dispożizzjonijiet 
tiegħu jinteraġixxu ma' strumenti legali oħra, bil-għan li jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tas-
servizzi, sabiex jiġi ċċarat ir-reġim legali applikabbli għas-servizzi professjonali u mhux 
professjonali fis-setturi kollha, inklużi attivitajiet relatati mas-servizzi tat-trasport u kirjiet 
għal żmien qasir, fejn tkun meħtieġa kjarifika; 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu wkoll jiċċara b'mod koerenti kif id-dispożizzjonijiet 
tiegħu jinteraġixxu mar-regoli adottati riċentement dwar l-imblukkar ġeografiku, is-sikurezza 
tal-prodotti, u l-protezzjoni tal-konsumatur, fost l-oħrajn;

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-regoli stabbiliti fi 
strumenti oħra, bħar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data2 ("GDPR"), id-
Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur3 u d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva4.

III. DEFINIZZJONIJIET

Fid-definizzjonijiet tiegħu, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu:  

 jiċċara sa liema punt "is-servizzi diġitali ġodda", bħan-netwerks tal-midja soċjali, is-
servizzi tal-ekonomija kollaborattiva, il-magni tat-tiftix, il-hotspots tal-wifi, ir-reklamar 
online, is-servizzi tal-cloud, in-netwerks tat-twassil tal-kontenut, u s-servizzi tal-isem tad-
dominju jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali; 

2 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

3 Id-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 
dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali u li temenda d-
Direttivi 96/9/KE u 2001/29/KE (ĠU L 130, 17.5.2019, p. 92).

4 Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 
dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva) (ĠU L 95, 15.4.2010, 
p. 1).
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 jiċċara n-natura tal-intermedjarji li jospitaw il-kontenut (kontenut ta' test, stampi, vidjo, jew 
awdjo) minn naħa, u tal-postijiet kummerċjali tas-suq online (li jbigħu oġġetti fiżiċi), min-
naħa l-oħra;  

 jiddistingwi b'mod ċar bejn l-attivitajiet u l-kontenut kummerċjali jew it-tranżazzjonijiet 
ipprovduti bi ħlas, li jkopru wkoll prattiki ta' reklamar u ta' kummerċjalizzazzjoni min-naħa 
l-waħda, u attivitajiet u kontenut mhux kummerċjali min-naħa l-oħra;   

 jiċċara x'jaqa' fl-ambitu tad-definizzjoni tal-"kontenut illegali", filwaqt li jagħmilha ċara li 
ksur tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, is-sigurtà tal-prodotti jew l-
offerta jew il-bejgħ ta' ikel jew prodotti tat-tabakk u mediċini ffalsifikati, ukoll jaqa' fid-
definizzjoni ta' kontenut illegali; 

 jiddefinixxi "operatur sistemiku" billi jistabbilixxi sett ta' indikaturi ekonomiċi ċari li 
jippermettu lill-awtoritajiet regolatorji jidentifikaw pjattaformi bi rwol ta' "gwardjani tal-
aċċess" li jkollhom irwol sistemiku fl-ekonomija online; tali indikaturi jistgħu jinkludu 
kunsiderazzjonijiet bħal jekk l-impriża hijiex attiva b'mod sinifikanti fi swieq b'diversi 
aspetti, id-daqs tan-netwerk tagħha (l-għadd ta' utenti), is-saħħa finanzjarja tagħha, l-aċċess 
għad-data, l-integrazzjoni vertikali, l-importanza tal-attività tagħha għall-aċċess ta' partijiet 
terzi għall-provvista u s-swieq, eċċ. 

IV. OBBLIGI TA' DILIĠENZA DOVUTA 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jintroduċi obbligi ċari dwar it-traparenza u l-
informazzjoni rigward id-diliġenza dovuta; dawk l-obbligi ma għandhomx joħolqu xi derogi 
jew eżenzjonijiet ġodda għar-reġim ta' responsabbiltà attwali u r-responsabbiltà sekondarja 
stabbilita skont l-Artikoli 12, 13, u 14 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u 
għandhom ikopru l-aspetti deskritti hawn taħt: 

1. Rekwiżiti ġenerali ta' informazzjoni  

Id-dispożizzjonijiet riveduti għandhom isaħħu r-rekwiżiti ta' informazzjoni ġenerali bir-
rekwiżiti li ġejjin:

 ir-rekwiżiti ta' informazzjoni fl-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku 
għandhom jissaħħu u għandu jiġi introdott il-prinċipju "Kun Af lill-Klijenti tan-Negozju 
Tiegħek"; il-fornituri tas-servizzi għandhom jivverifikaw l-identità tas-sħab kummerċjali 
tagħhom, inkluż in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija tagħhom jew kwalunkwe mezz 
ta' identifikazzjoni ekwivalenti, inkluż, jekk ikun meħtieġ, l-identità nazzjonali 
vverifikata tas-sid benefiċjarju aħħari tagħhom; dik l-informazzjoni għandha tkun preċiża 
u aġġornata, u l-fornituri tas-servizzi m'għandhomx jitħallew jipprovdu s-servizzi 
tagħhom meta l-identità tal-klijent kummerċjali tagħhom tkun falza, qarrieqa jew inkella 
invalida; 

 dik il-miżura għandha tapplika biss għar-relazzjonijiet bejn in-negozji u għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-utenti skont il-GDPR, kif ukoll għad-dritt għall-
anonimità fuq l-Internet jew li tkun utent mhux identifikat; ir-rekwiżiti ta' informazzjoni 
ġenerali l-ġodda għandhom jirrieżaminaw u jsaħħu aktar l-Artikoli 5 u 10 tad-Direttiva 
dwar il-Kummerċ Elettroniku sabiex dawk il-miżuri jiġu allinjati mar-rekwiżiti dwar l-
informazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni adottata riċentement, b'mod partikolari d-
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Direttiva dwar it-Termini Inġusti tal-Kuntratti5, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur u r-Regolament dwar il-Pjattaformi u n-Negozji.

2. Termini kuntrattwali u kundizzjonijiet ġenerali ġusti 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jirrikjedi li l-fornituri tas-servizzi jadottaw termini 
kuntrattwali u kundizzjonijiet ġenerali ġusti u trasparenti f'konformità tal-anqas mar-rekwiżiti 
li ġejjin:

 li jistabbilixxu espressament fit-termini kuntrattwali u l-kundizzjonijiet ġenerali 
tagħhom li l-fornituri tas-servizzi mhux se jaħżnu kontenut illegali; 

 li jsemmu b'mod espliċitu fit-termini kuntrattwali u l-kundizzjonijiet ġenerali x'għandu 
jinftiehem bħala kontenut illegali skont il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali 
applikabbli għas-servizz jew servizzi li jkunu qed jiġu pprovduti; 

 li jiddefinixxu termini u kundizzjonijiet kuntrattwali ċari u mhux ambigwi f'lingwaġġ 
sempliċi u li jinftiehem;

 li jiżguraw li t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratt jikkonformaw ma' dawn u 
mar-rekwiżiti kollha tal-informazzjoni stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni, inklużi d-Direttiva 
dwar it-Termini Inġusti tal-Kuntratti, id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur u l-
GDPR;

 li jipeċifikaw b'mod ċar u mhux ambigwu fit-termini kuntrattwali u l-kundizzjonijiet 
ġenerali tagħhom il-parametri eżatti tas-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali tagħhom u kif 
dawn jistgħu jaffettwaw l-għażla jew l-imġiba tal-utenti tagħhom u r-raġunijiet u l-
importanza ta' dawk il-parametri meta mqabbla ma' parametri oħra.

3. Rekwiżiti ta' trasparenza dwar komunikazzjonijiet kummerċjali

 Id-dispożizzjonijiet riveduti għandhom isaħħu r-rekwiżiti ta' trasparenza attwali rigward 
il-komunikazzjonijiet kummerċjali billi jistabbilixxu l-prinċipji tat-trasparenza b'disinn 
u trasparenza b'mod awtomatiku; 

 Filwaqt li jibnu fuq l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, il-miżuri l-
ġodda għandhom jistabbilixxu qafas ġdid għar-relazzjonijiet bejn il-Pjattaformi u l-
konsumaturi fejn jidħlu dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza rigward ir-reklamar, in-
nudging diġitali u t-trattament preferenzjali; ir-reklamar imħallas jew it-tqegħid bi ħlas 
f'klassifikazzjoni ta' riżultati ta' tiftix għandhom jiġu identifikati b'mod ċar, konċiż, u 
intelliġibbli; 

 Ir-rekwiżiti ta' trasparenza għandhom jinkludu l-obbligu li jiżvelaw min ikun qed iħallas 
għar-reklamar, inklużi kemm il-pagamenti diretti kif ukoll dawk indiretti jew 

5 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13 KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti 
mal-konsumatur, emendata l-aktar riċentement mid-Direttiva (UE) 2019/2161 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-Direttivi 98/6/KE, 2005/29/KE u 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tal-konsumatur (ĠU L 328, 18.12.2019, p. 7).
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kwalunkwe kontribuzzjoni oħra li jirċievu l-fornituri tas-servizzi; dawk ir-rekwiżiti 
għandhom japplikaw ukoll għal pjattaformi, anki jekk ikunu stabbiliti f'pajjiżi terzi; il-
konsumaturi u l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw min għandu 
jinżamm responsabbli f'każ ta', pereżempju, reklamar falz jew qarrieqi;

 l-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku għandha tiġi riveduta sabiex 
tipproteġi lill-konsumaturi minn komunikazzjonijiet kummerċjali online mhux mitluba.

4. L-intelliġenza artifiċjali u t-tagħlim awtomatiku 

Id-dispożizzjonijiet riveduti għandhom:

 jistabbilixxu regoli komprensivi dwar in-nondiskriminazzjoni, it-trasparenza, is-
sorveljanza u l-valutazzjoni tar-riskju ta' algoritmi għal servizzi bbażati fuq l-AI 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur;

 jistabbilixxu mekkaniżmi ta' għoti ta' rendikont, ta' responsabbiltà u ta' rimedju ċari 
biex jindirizzaw ħsara potenzjali li tirriżulta mill-użu ta' applikazzjonijiet tal-AI u 
għodod ta' tagħlim awtomatiku;

 jistabbilixxu l-prinċipju tas-sikurezza u s-sigurtà b'mod awtomatiku;

5. Pieni 

Il-konformità tad-dispożizzjonijiet tad-diliġenza dovuta għandha tissaħħaħ b'penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, inkluża l-impożizzjoni ta' multi. 

V. MIŻURI RELATATI MAL-INDIRIZZAR TAL-KONTENUT ILLEGALI ONLINE 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jipprovdi ċarezza u gwida dwar kif l-intermedjarji 
online għandhom jindirizzaw il-kontenut illegali online. Ir-regoli riveduti tad-Direttiva dwar 
il-Kummerċ Elettroniku għandhom:

 jiċċaraw li kwalunkwe tneħħija jew diżattivazzjoni tal-aċċess għall-kontenut illegali 
m'għandhiex taffettwa d-drittijiet fundamentali u l-interessi leġittimi tal-utenti u l-
konsumaturi; 

 issaħħu r-rwol ċentrali tal-intermedjarji online fl-iffaċilitar tad-dibattitu pubbliku u t-
tixrid liberu tal-fatti, opinjonijiet u ideat;

 jippreservaw il-prinċipju legali sottostanti li l-intermedjarji online m'għandhomx 
jinżammu direttament responsabbli għall-azzjonijiet tal-utenti tagħhom u li l-
intermedjarji online jistgħu jkomplu jimmoderaw kontenut legali skont termini u 
kundizzjonijiet ta' servizz ġusti u trasparenti, dment li jkunu applikabbli b'mod mhux 
diskriminatorju;

 jintroduċu trasparenza ġdida u sorveljanza indipendenti tal-proċeduri u l-għodod tal-
moderazzjoni tal-kontenut relatati mat-tneħħija ta' kontenut illegali online; tali sistemi 
u proċeduri għandhom ikunu disponibbli għall-awditjar u l-ittestjar minn awtoritajiet 
indipendenti. 

1. Mekkaniżmu ta' avviż u ta' azzjoni 
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L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta' avviż u ta' azzjoni li jkun 
armonizzat u legalment infurzabbli u bbażat fuq sett ta' proċessi ċari u kalendarji ta' żmien 
preċiżi għal kull stadju tal-proċedura ta' avviż u ta' azzjoni.  Dak il-mekkaniżmu ta' avviż u ta' 
azzjoni għandu:

 japplika għal kontenut jew imġiba illegali online; 
 jikklassifika tipi differenti ta' fornituri, setturi u/jew kontenut illegali; 
 joħloq proċeduri faċilment aċċessibbli, affidabbli u faċli għall-utent;
 jippermetti li l-utenti jinnotifikaw b'mod faċli b'mezzi elettroniċi kontenut jew imġiba 

online potenzjalment illegali lill-intermedjarji online; 
 jiċċara, b'mod intelliġibbli, kunċetti u proċessi eżistenti bħal "azzjoni rapida", 

"għarfien u sensibilizzazzjoni attwali", "azzjonijiet immirati", "formati ta' avviżi", u 
"validità ta' avviżi"; 

 jiggarantixxi li l-avviżi ma jissarrfux awtomatikament f'responsabbiltà legali u lanqas 
ma jimponu xi rekwiżit ta' tneħħija, għal biċċiet speċifiċi tal-kontenut jew għall-
valutazzjoni tal-legalità;  

 jispeċifika r-rekwiżiti meħtieġa biex jiżgura li l-avviżi jkunu ta' kwalità tajba, u b'hekk 
jippermettu t-tneħħija rapida tal-kontenut illegali; tali rekwiżit għandu jinkludi l-isem 
u d-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur tal-avviż, il-link (URL) għall-kontenut allegatament 
illegali inkwistjoni, ir-raġuni ddikjarata għat-talba inkluża spjegazzjoni tar-raġunijiet 
għaliex il-fornitur tal-avviż iqis li l-kontenut huwa illegali, u jekk meħtieġ, skont it-tip 
ta' kontenut, evidenza addizzjonali għat-talba; 

 jippermetti s-sottomissjoni ta' lmenti anonimi; 
 jikkunsidra, meta lment ma jkunx anonimu, dikjarazzjoni bona fide li l-informazzjoni 

pprovduta tkun preċiża; 
 jistabbilixxi salvagwardji biex jipprevjeni mġiba abbużiva minn utenti li b'mod 

sistematiku u ripetut u b'mala fide jippreżentaw avviżi skorretti jew abbużivi;
 joħloq obbligu fuq l-intermedjarji online li jivverifikaw il-kontenut innotifikat u 

jwieġbu lill-fornitur tal-avviż u lil min japplowdja l-kontenut b'deċiżjoni motivata; 
 jipprovdi rimedji biex id-deċiżjoni tiġi kkontestata permezz ta' kontroavviż, inkluż 

jekk il-kontenut ikun tneħħa permezz ta' soluzzjonijiet awtomatizzati, sakemm tali 
kontroavviż ma jkunx ta' kunflitt ma' investigazzjoni li tkun għaddejja mill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. 

2. Soluzzjoni straġudizzjarja tat-tilwim relatata mal-mekkaniżmi ta' avviż u ta' 
azzjoni 

 Id-Deċiżjoni meħuda mill-intermedjarju online dwar jekk jaġixxix jew le dwar 
kontenut issinjalat bħala illegali għandu jkun fiha ġustifikazzjoni ċara dwar l-
azzjonijiet meħuda fir-rigward ta' dak il-kontenut speċifiku. Il-fornitur tal-avviż, fejn 
ikun identifikabbli, għandu jirċievi konferma tar-riċevuta u komunikazzjoni li tindika 
s-segwitu mogħti lill-avviż.

 Il-fornituri tal-kontenut li jkun qed jiġi ssinjalat bħala illegali għandhom jiġu infurmati 
minnufih bl-avviż u, jekk ikun il-każ, bir-raġunijiet u d-deċiżjonijiet meħuda biex 
jitneħħa jew jiġi diżattivat l-aċċess għall-kontenut; il-partijiet kollha għandhom ikunu 
infurmati kif xieraq dwar l-għażliet legali u l-mekkaniżmi eżistenti kollha disponibbli 
biex jikkontestaw din id-deċiżjoni;

 Il-partijiet interessati kollha għandu jkollhom id-dritt li jikkontestaw id-deċiżjoni 
permezz ta' kontroavviż u billi jirrikorru għal mekkaniżmu straġudizzarju għas-
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soluzzjoni tat-tilwim; għal dan il-għan, ir-regoli tal-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku għandhom jiġu riveduti. 

 Jekk ir-rimedju u l-kontroavviż ikunu stabbilixxew li l-attività jew l-informazzjoni 
nnotifikata ma tkunx illegali, l-intermedjarju online għandu jreġġa' lura l-kontenut li 
jkun tneħħa mingħajr dewmien mhux dovut jew għandu jippermetti li l-utent ittellgħu 
mill-ġdid, mingħajr preġudizzju għat-termini tas-servizz tal-pjattaforma.

 Il-mekkaniżmi straġudizzajrji għas-soluzzjoni tat-tilwim m'għandhom bl-ebda mod 
jaffettwaw id-drittijiet tal-partijiet involuti li jibdew proċedimenti legali. 

3. Trasparenza tal-mekkaniżmu ta' avviż u ta' azzjoni 

Il-mekkaniżmi ta' avviż u ta' azzjoni għandhom ikunu trasparenti u disponibbli għal 
kwalunkwe parti interessata; għal dan il-għan, l-intermedjarji online għandhom ikunu 
obbligati jippubblikaw rapporti annwali b'informazzjoni dwar:

 l-għadd tal-avviżi kollha rċevuti bis-sistema ta' avviż u ta' azzjoni u t-tipi ta' kontenut 
li huma relatati magħhom;

 it-tip ta' entitajiet li jkunu ħarġu l-avviżi (individwi privati, organizzazzjonijiet, 
korporazzjonijiet, sinjalaturi fdati, eċċ.) u l-għadd totali tal-avviżi tagħhom;

 informazzjoni dwar in-natura tal-illegalità jew tip ta' ksur tal-kontenut li għaliha jkun 
tneħħa;

 l-għadd ta' deċiżjonijiet ikkontestati li l-intermedjarji online jkunu rċevew u kif dawn 
ġew indirizzati;

 id-deskrizzjoni tal-mudell tal-moderazzjoni tal-kontenut applikat mill-intermedjarju li 
jospita, kif ukoll kwalunkwe teħid ta' deċiżjonijiet algoritmiku li jinfluwenza l-proċess 
tal-moderazzjoni tal-kontenut.

4. Dispożizzjonijiet dwar żoni sikuri fl-Artikoli 12, 13 u 14 tad-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jipproteġi u jiddefendi l-eżenzjonijiet limitati attwali u 
jipproteġihom mir-responsabbiltà sekondarja għall-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni (intermedjarji online) previsti fl-Artikoli 12, 13, u 14 tad-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku attwali . 

5. Ospitanti Attivi u Passivi

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jindirizza n-nuqqas ta' ċertezza legali fir-rigward tal-
kunċett tal-ospitanti attivi vs l-ospitanti passivi. Il-miżuri riveduti għandhom jiċċaraw jekk l-
interventi minn fornituri ospitanti li jkollhom funzjonijiet editorjali u ċertu "grad ta' kontroll 
fuq id-data," billi jittaggjaw, jorganizzaw, jipromwovu, jottimizzaw, jippreżentaw jew jwettqu 
kurazija ta' kontenut speċifiku għal skopijiet ta' qligħ, u li jwassal biex il-formituri ospitanti 
jadottaw bħala tagħhom il-kontenut ta' partijiet terzi (kif ġudikat mill-utenti jew mill-
konsumaturi medji) għandu jwassal għat-telf tad-dispożizzjonijiet dwar żoni sikuri minħabba 
n-natura attiva tagħhom. 

6. Projbizzjoni fuq il-Monitoraġġ Ġenerali – l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jżomm il-projbizzjoni fuq l-obbligu tal-monitoraġġ 
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ġenerali skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku attwali. L-
intermedjarji online m'għandhomx ikunu soġġetti għal obbligi ta' monitoraġġ ġenerali.

VI. POSTIJIET TAS-SUQ ONLINE 

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jipproponi regoli speċifiċi għall-postijiet tas-suq online 
għall-bejgħ online ta' prodotti u servizzi għall-konsumaturi. 

Dawk ir-regoli l-ġodda għandhom:

 ikopru l-entitajiet kollha li joffru servizzi u/jew prodotti lill-konsumaturi fl-Unjoni, 
inkluż jekk dawn ikunu stabbiliti barra mill-Unjoni; 

 jiddistingwu l-postijiet tas-suq online minn tipi oħra ta' fornituri ta' servizz, inklużi 
attivitajiet ta' intermedjazzjoni anċillari oħrajn fl-istess attività ta' kumpanija; jekk 
wieħed mis-servizzi pprovduti minn kumpanija jissodisfa l-kriterji meħtieġa biex jiġi 
kkunsidrat bħala post tas-suq, ir-regoli għandhom japplikaw b'mod sħiħ għal dik il-
parti tan-negozju irrispettivament mill-organizzazzjoni interna ta' dik il-kumpanija;

• jiżguraw li l-postijiet tas-suq online jagħmluha ċara f'liema pajjiż ikunu qed jiġu 
pprovduti l-prodotti jew is-servizzi, irrispettivament minn jekk humiex ipprovduti 
minn dak il-post tas-suq, minn parti terza jew minn bejjiegħ stabbilit ġewwa jew barra 
mill-Unjoni;

• jiżguraw li l-postijiet tas-suq online ineħħu kwalunkwe informazzjoni qarrieqa 
mogħtija mill-fornitur jew mill-klijenti, inklużi garanziji u dikjarazzjonijiet qarrieqa li 
jsiru mill-fornitur; 

 ladarba l-prodotti jkunu ġew identifikati bħala mhux sikuri mis-sistemi ta' twissija 
rapida tal-Unjoni jew mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, għandu jkun 
obbligatorju li l-prodotti jitneħħew mis-suq fi żmien 24 siegħa;

 jobbligaw lill-postijiet tas-suq online biex jinformaw lill-konsumaturi dwar 
kwalunkwe kwistjoni ta' sikurezza u dwar kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex jiġi 
żgurat li s-sejħiet lura jsiru b'mod effettiv; 

 jindirizzaw ir-responsabbiltà għall-postijiet tas-suq online meta l-pjattaformi jkollhom 
influwenza predominanti fuq il-fornituri u l-elementi essenzjali tat-tranżazzjonijiet 
ekonomiċi bħall-mezzi tal-pagament, il-prezzijiet, it-termini u l-kundizzjonijiet ta' 
inadempjenza, jew imġiba maħsuba biex tiffaċilita l-bejgħ ta' oġġetti lil konsumatur 
fis-suq Ewropew, u ma jkun hemm l-ebda manifattur, importatur jew distributur 
stabbilit fl-Unjoni li jista' jinżamm responsabbli; 

 jindirizzaw ir-responsabbiltà għall-postijiet tas-suq online jekk il-post tas-suq online 
ma jkunx informa lill-konsumatur li parti terza hija l-fornitur reali tal-oġġetti jew tas-
servizzi, biex b'hekk il-post tas-suq ikun kuntrattwalment responsabbli vis-à-vis il-
konsumatur; ir-responsabbiltà għandha tiġi kkunsidrata wkoll f'każ li l-post tas-suq 
jipprovdi informazzjoni, garanziji, jew dikjarazzjonijiet qarrieqa; 

• jesploraw l-espansjoni tal-impenn li sar minn xi bejjiegħa bl-imnut tal-kummerċ 
elettroniku u mill-Kummissjoni biex prodotti perikolużi jitneħħew mill-bejgħ aktar 



PR\1203712MT.docx 17/21 PE648.474v02-00

MT

malajr taħt l-iskema ta' impenn volontarju msejħa "Impenn għas-Sigurtà tal-Prodotti" 
u jindikaw liema minn dawk l-impenji jistgħu jsiru obbligatorji.

VII. REGOLAMENTAZZJONI EX ANTE TAL-PJATTAFORMI SISTEMIĊI

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jressaq proposta biex jiġi żgurat li r-rwol sistemiku tal-
pjattaformi online speċifiċi ma jkunx ta' periklu għas-suq intern billi jiġu esklużi b'mod inġust 
parteċipanti ġodda innovattivi, inklużi l-SMEs. 

Għal dak il-għan, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu, b'mod partikulari:

 iwaqqaf mekkaniżmu ex ante sabiex jevita (minflok sempliċiment jirrimedja) l-imġiba 
fis-suq inġusta mill-"pjattaformi sistemiċi" fid-dinja diġitali, u jibni fuq ir-Regolament 
dwar il-Pjattaformi u n-Negozji; tali mekkaniżmu għandu jippermetti lill-awtoritajiet 
regolatorji jimponu rimedji fuq dawn il-kumpaniji sabiex jindirizzaw fallimenti tas-suq, 
mingħajr ma jkun stabbilit li kien hemm ksur tar-regoli regolatorji;

 jagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji biex joħorġu ordnijiet li jipprojbixxu lill-
impriżi, li jkunu ġew identifikati bħala "pjattaformi sistemiċi", milli jwettqu l-prattiki li 
ġejjin, fost l-oħrajn: jiddiskriminaw fis-servizzi intermedjarji; jagħmlu aktar diffiċli l-
użu ta' data sabiex partijiet terzi jidħlu fis-suq; u jinvolvu ruħhom fi prattiki mmirati 
biex isakkru lill-konsumaturi; l-impriżi għandhom jingħataw il-possibbiltà li juru li l-
imġiba inkwistjoni tkun iġġustifikata, madankollu għandhom iġorru l-oneru tal-prova 
għal dan; 

 jiċċara li xi rimedji regolatorji għandhom jiġu imposti fuq il-"pjattaformi sistemiċi" 
kollha mingħajr il-ħtieġa ta' deċiżjoni minn awtorità regolatorja, bħal projbizzjoni fuq 
il-"pjattaformi sistemiċi" li jinvolvu ruħhom fl-awtopreferenzjar jew fi kwalunkwe 
prattika maħsuba biex tagħmilha aktar diffiċli għall-konsumaturi li jibdlu l-fornituri, 
jew forom oħra ta' diskriminazzjoni li jeskludu jew joħolqu żvantaġġi għal negozji oħra; 

 jagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji jadottaw miżuri interim u li jimponu multi fuq 
"pjattaformi sistemiċi" li ma jirrispettawx l-obbligi regolatorji differenti imposti 
fuqhom;

 jiżgura li d-drittijiet, l-obbligi u l-prinċipji tal-GDPR – inklużi l-minimizzazzjoni tad-
data, il-limitazzjoni tal-iskop, il-protezzjoni tad-data mid-disinn u b'mod awtomatiku, 
ir-raġunijiet legali għall-ipproċessar – iridu jiġu osservati;

 jimponi livelli għoljin ta' miżuri ta' interoperabbiltà li jeħtieġu li l-"pjattaformi 
sistemiċi" jikkondividu l-għodod, id-data, l-għarfien espert, u r-riżorsi impenjati xierqa 
sabiex jiġu limitati r-riskji li l-utenti u l-konsumaturi jissakkru u li l-utenti jintrabtu 
b'mod artifiċjali ma' pjattaforma sistemika waħda mingħajr ma jingħataw il-possibbiltà 
jew inċentivi biex jibdlu minn pjattaformi diġitali jew ekosistema tal-internet għal oħra. 
Bħala parti minn dawk il-miżuri, il-Kummissjoni għandha tesplora teknoloġiji u 
standards u protokolli miftuħa differenti, inkluż il-possibbiltà ta' interfaċċa mekkanika 
(Interfaċċa għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet) li tippermetti lill-utenti ta' 
pjattaformi kompetituri li jikkonnettjaw mal-pjattaforma sistemika u jiskambjaw 
informazzjoni magħha.  
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VIII. SUPERVIŻJONI, KOOPERAZZJONI U INFURZAR

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jsaħħaħ il-klawżola tas-suq intern bħala l-pedament tas-
Suq Uniku Diġitali billi jikkomplementaha b'mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġdid bil-għan li 
jtejjeb il-kooperazzjoni u l-assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri , b'mod partikolari bejn il-
pajjiż tad-domiċilju fejn huwa stabbilit il-fornitur tas-servizz u l-pajjiż ospitanti fejn il-fornitur 
qed joffri s-servizzi tiegħu. 

Is-superviżjoni u l-infurzar tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandhom jittejbu bil-ħolqien ta' 
awtorità regolatorja ċentrali li għandha tkun responsabbli biex tissorvelja l-konformità mal-Att 
u ttejjeb il-monitoraġġ estern, il-verifika tal-attivitajiet tal-pjattaformi, u infurzar aħjar. 

L-awtorità regolatorja ċentrali għandha tipprijoritizza l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri biex 
tindirizza kwistjonijiet transkonfinali kumplessi; għal dan il-għan, għandha taħdem flimkien 
man-netwerk ta' NEBs indipendenti u jkollha setgħat ta' infurzar dettaljati u estensivi biex tniedi 
inizjattivi u investigazzjonijiet fi kwistjonijiet sistemiċi transkonfinali.

Ir-regolatur ċentrali għandu jikkoordina l-ħidma tal-awtoritajiet differenti li jittrattaw il-
kontenut illegali online, jinforza l-konformità, il-multi, u jkun kapaċi jwettaq awditjar tal-
intermedjarji u l-pjattaformi. 

Ir-regolatur ċentrali għandu jirrapporta lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jżomm "Tabella ta' 
Valutazzjoni tal-Pjattaformi" b'informazzjoni rilevanti dwar il-prestazzjoni tal-pjattaformi 
online.

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jintroduċi wkoll elementi ġodda ta' infurzar fl-
Artikolu 16 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku fir-rigward tal-awtoregolamentazzjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Huwa importanti li jiġi rikonoxxut ir-rwol essenzjali tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku biex tingħata spinta lill-kummerċ elettroniku fl-Ewropa. Mill-adozzjoni tagħha fl-
2000, id-Direttiva saret il-pedament tas-Suq Uniku Diġitali, li, hekk kif l-ekonomija u s-
soċjetà qed isiru dejjem aktar diġitalizzati, issa għandu jirfed il-proġett kollu tas-suq intern. 

Madankollu, 20 sena wara, tfaċċaw opportunitajiet u sfidi ekonomiċi ġodda. Ġew adottati 
regoli ġodda relatati mal-forniment ta' Servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika biex jiġu indirizzati 
l-inċertezzi u l-isfidi eżistenti. Barra minn hekk, bosta servizzi diġitali ġodda evolvew lil hinn 
mill-qafas legali eżistenti tal-UE, minkejja t-tentattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja biex timla xi 
wħud mil-lakuni legali attwali.

Fil-kuntest tal-impenn tal-Kummissjoni li tippreżenta pakkett ġdid dwar l-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, dan ir-rapport għandu l-għan li jipprovdi indikazzjonijiet għall-Kumitat IMCO tal-
Parlament Ewropew dwar ir-riforma tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, u 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar l-elementi kritiċi ta' tali riforma u l-ambitu u l-kontenut 
possibbli tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali futur imħabbar mill-Kummissjoni fil-
Komunikazzjoni ta' Frar 2020 dwar l-Istrateġija Diġitali.

Ir-Rapporteur stinka biex jikkonsulta bl-aktar mod wiesa' u trasparenti possibbli mal-partijiet 
ikkonċernati sabiex jiżgura li r-rapport jindirizza l-problemi reali, u biex jillimita l-
konsegwenzi mhux intenzjonati bla bżonn.

Ir-rapporteur jirrakkomanda li jinżammu l-prinċipji fundamentali tal-kummerċ elettroniku, 
kull fejn ma jkunx hemm biżżejjed evidenza li tiġġustifika tibdil, bħall-klawżola tas-suq 
intern u l-eżenzjoni tar-responsabbiltà għall-kontenut illegali online favur xi pjattaformi u taħt 
xi kundizzjonijiet.

Madankollu, minħabba l-importanza dejjem akbar tal-pjattaformi online u b'riżultat tal-
iskambji ta' fehmiet li saru mal-esperti u l-partijiet ikkonċernati, ir-Rapporteur tosserva l-
ħtieġa li tiġi żgurata protezzjoni aħjar tal-konsumaturi u li jiġu indirizzati r-riskji tal-
frammentazzjoni tas-suq uniku diġitali.

Abbażi tal-valutazzjoni tar-Rapporteur tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, ir-
Rapporteur jipproponi xi titjib għad-Direttiva u suġġerimenti speċifiċi għad-dispożizzjonijiet 
futuri fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali. Ir-rakkomandazzjonijiet huma ppreżentati f'għadd ta' 
elementi kostitwenti prinċipali. 

Prinċipji ġenerali
Ir-Rapporteur jipproponi l-użu ta' approċċ biex l-Att dwar is-Servizzi Diġitali jinbena fuq ir-
regoli li bħalissa huma applikabbli għas-servizzi diġitali, jiġifieri d-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku u r-Regolament dwar il-Pjattaformi u n-Negozji.

Huwa wkoll tal-opinjoni li l-prinċipji ewlenin tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku, 
bħall-klawżola dwar is-suq intern, il-libertà tal-istabbiliment u l-projbizzjoni li jiġi impost 
obbligu ta' monitoraġġ ġenerali, jeħtieġ li jiġu kkumplimentati bil-prinċipji, ta' "dak li hu 
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illegali offline huwa wkoll illegali online," kif ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur u s-
sikurezza tal-utenti.

Kamp ta' applikazzjoni 
Ir-rapporteur jipproponi li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jkopri s-servizzi diġitali 
kollha, u mhux biss jiffoka biss fuq il-pjattaformi online. Huwa għandu jkopri wkoll 
kumpaniji li mhumiex stabbiliti fl-UE, iżda li jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-konsumaturi 
tal-UE.

Definizzjonijiet 
Id-definizzjonijiet li jiddeterminaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku maż-żmien urew li kienu robusti u applikabbli għal mudelli ta' negozju diġitali 
differenti. Madankollu, tinħtieġ ċerta ċarezza fir-rigward ta' servizzi diġitali ġodda, u r-
Rapporteur jipproponi li jiġu ċċarati d-definizzjonijiet eżistenti fid-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku u meta jkun meħtieġ, jiġu introdotti elementi ġodda biex jimtlew il-lakuni eżistenti.

Obbligi ta' diliġenza dovuta 
Ir-Rapporteur jipproponi li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jintroduċi obbligi ċari dwar 
it-traparenza u l-informazzjoni rigward id-diliġenza dovuta; L-elementi l-ġodda għandhom 
itejbu r-rekwiżiti ta' informazzjoni ġenerali, jintroduċu termini kuntrattwali u 
kundizzjonijiet ġenerali ġusti, u jsaħħu r-rekwiżiti ta' trasparenza dwar il-
komunikazzjonijiet kummerċjali. Dawk il-miżuri għandhom jissaħħu b'penali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

L-intelliġenza artifiċjali
Ir-rapporteur iqis li l-kwistjonijiet relatati mas-servizzi bbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali, 
bħat-trasparenza, ir-responsabbiltà, il-valutazzjoni tar-riskju u r-responsabbiltà għandhom jiġu 
indirizzati kif xieraq fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

L-indirizzar tal-kontenut illegali online 
Ir-rapporteur jemmen li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali għandu jipprovdi ċarezza u gwida 
rigward l-indirizzar tal-kontenut illegali online. 

Minħabba s-suċċess tagħha, il-loġika taż-żoni sikuri ta' responsabbiltà għall-pjattaformi 
diġitali li bħalissa huma koperti mid-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku (l-Artikoli 12-14: 
mere conduit, caching u hosting), kif ukoll l-Artikolu 15, għandhom jinżammu. Sabiex 
tittejjeb l-effiċjenza tar-regoli, qafas sħiħ għal proċess ta' avviż u ta' azzjoni 
b'dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-iskambju ta' notifiki u l-valutazzjoni tagħhom għandu jiġi 
inkluż fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali. 

Ir-Rapporteur appoġġa dan l-approċċ u żviluppa rakkomandazzjonijiet dettaljati dwar id-
drittijiet, l-obbligi, il-proċessi, u l-kalendarji preċiżi għal kull pass tal-proċedura ta' avviż u ta' 
azzjoni. 

Ir-Rapporteur jemmen ukoll li approċċ aktar allinjat fil-livell Ewropew, li jqis it-tipi differenti 
ta' kontenut, jagħmel il-ġlieda kontra l-kontenut illegali aktar effettiva u għal dan il-għan 
huwa jissuġġerixxi wkoll lill-Kummissjoni biex tiċċara l-kriterju diverġenti tal-fornituri ta' 
hosting attivi u passivi, kif ukoll l-applikazzjoni tiegħu.
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Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-Rapporteur jemmen li d-drittijiet fundamentali għandhom jiġu 
protetti b'mod aktar effettiv billi jiġu introdotti diversi salvagwardji kontra t-tneħħija żejda 
frekwenti ta' kontenut leġittimu, bħat-trasparenza dwar it-tneħħiet tal-kontenut, l-ipproċessar, 
l-iżbalji, l-atturi u n-notifiki tagħhom u l-introduzzjoni tal-possibbiltà li jiġi adottat 
mekkaniżmu straġudizzjarju għas-soluzzjoni tat-tilwim biex jgħin biex jissolvew l-ilmenti tal-
utenti affettwati. 

Postijiet tas-suq online
Ir-rapporteur jemmen li jista' jsir titjib fil-pakkett dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-postijiet tas-suq online, li jista' jiffaċilita l-bejgħ u d-distribuzzjoni ta' 
prodotti illegali u mhux sikuri li ma jikkonformawx mar-regoli tal-UE dwar is-sigurtà tal-
prodotti u li ma jiggarantixxux biżżejjed id-drittijiet tal-konsumatur. 

Regolamentazzjoni ex ante tal-pjattaformi sistemiċi 
Ir-Rapporteur iqis li l-Kummissjoni għandha tressaq proposta fil-qafas tal-pakkett dwar l-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali biex tiżgura li r-rwol sistemiku tal-pjattaformi online speċifiċi ma 
jipperikolax is-suq intern billi jeskludi b'mod inġust parteċipanti innovattivi ġodda fis-suq, 
inklużi l-SMEs. Il-pjattaformi l-kbar b'effetti ta' netwerk sinifikanti li huma kapaċi jaġixxu 
bħala "gwardjani tal-aċċess online" de facto għandu jkollhom responsabbiltajiet speċjali.

Superviżjoni u kooperazzjoni
Ir-rapporteur jemmen li minħabba n-natura transfruntiera tas-servizzi diġitali, is-superviżjoni 
u l-kooperazzjoni effettivi bejn l-Istati Membri huma vitali biex jiġi żgurat l-infurzar xieraq 
tal-qafas legali l-ġdid u, għal dan il-għan, jissuġġerixxi l-ħolqien ta' korp Ewropew u Netwerk 
ta' Korpi tal-Infurzar (NEB).  
Approċċ bħal dan jeħtieġ, minn naħa, armonizzazzjoni tar-regoli prinċipali li għandhom l-
għan li jipproteġu lill-utenti u, min-naħa l-oħra, kooperazzjoni u assistenza reċiproka bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għall-infurzar tar-regoli.


