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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om en rättsakt om digitala tjänster: 
förbättring av den inre marknadens funktion
(2020/2018(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den 
inre marknaden för e-handel1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020, Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067),

– med beaktande av de åtaganden som den nominerade kommissionsledamoten 
Thierry Breton gjorde inför Europaparlamentet den 14 november 2019,

– med beaktande av artiklarna 47 och 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för transport och turism, utskottet för kultur 
och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. E-handeln påverkar människor, företag och konsumenter i EU i deras dagliga liv och 
kan när den utövas på lika och rättvisa villkor bidra på ett positivt sätt till att frigöra den 
digitala inre marknadens potential, öka konsumenternas förtroende och ge nya aktörer, 
särskilt mikroföretag samt små och medelstora företag, nya marknadsmöjligheter för 
hållbar tillväxt och arbetstillfällen.

B. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG2 (nedan kallat e-handelsdirektivet) 
har varit en av EU:s mest framgångsrika rättsakter och har format den digitala inre 
marknaden till vad den är i dag. Det är emellertid 20 år sedan e-handelsdirektivet antogs 
och det återspeglar inte längre fullt ut den snabba förändringen och utvidgningen av e-
handeln i alla dess former med den mängd olika tjänster, operatörer och utmaningar 
som har uppkommit.

C. Trots de klargöranden som Europeiska unionens domstol har gjort framgår behovet av 
åtgärder utöver det befintliga regelverket tydligt av medlemsstaternas fragmentariska 
strategier för att hantera olagligt innehåll på nätet, avsaknaden av verkställighet och 

1 EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
2 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).
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samarbete mellan medlemsstaterna och den befintliga rättsliga ramens bristande 
möjligheter att främja ett faktiskt marknadstillträde och konsumenterna välfärd.

D. De sociala och ekonomiska utmaningar som covid-19-pandemin har medfört visar e-
handelssektorns motståndskraft och dess potential som drivkraft för en omstart av den 
europeiska ekonomin. Samtidigt har pandemin även avslöjat allvarliga brister i det 
nuvarande regelverket som kräver åtgärder på unionsnivå för att åtgärda de brister som 
identifierats och förebygga att de inträffar i framtiden.

E. Kommissionen har i sitt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 19 februari 2020, Att 
forma EU:s digitala framtid, åtagit sig att som del av paketet för digitala tjänster anta 
nya och reviderade regler för nätbaserade plattformar och leverantörer av 
informationstjänster, stärka tillsynen över plattformarnas innehållspolicy i EU och 
överväga ett antagande av förhandsregler för att säkerställa att stora plattformar med 
betydande nätverkseffekter, vilka agerar som portvakter, förblir rättvisa och 
konkurrensutsatta från innovatörer, företag och nya marknadsaktörer. 

Allmänna principer

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att lägga fram ett förslag till ett 
paket för digitala tjänster och uppmanar på grundval av artikel 225 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) kommissionen att lägga fram ett 
sådant paket på grundval av de relevanta artiklarna i fördragen, i enlighet med de 
rekommendationer som fastställs i bilagan till detta betänkande.

2. Europaparlamentet framhåller den vikt som den rättsliga ram som fastställts i 
e-handelsdirektivet har haft vid utvecklingen av onlinetjänster i EU och särskilt dess 
klausul om den inre marknaden, genom vilken principen om kontroll i hemlandet och 
medlemsstaternas skyldighet att säkerställa fri rörlighet för informationssamhällets 
tjänster har införts.

3. Europaparlamentet anser att de huvudsakliga principerna i e-handelsdirektivet, såsom 
klausulen om den inre marknaden, etableringsfriheten och förbudet mot att ålägga en 
allmän övervakningsskyldighet bör bibehållas. Parlamentet framhåller att principen att 
”saker som är olagliga offline måste också vara olagliga online” samt principerna om 
konsumentskydd och användarsäkerhet även bör utgöra vägledande principer i det 
framtida regelverket.

4. Europaparlamentet understryker att en framtidssäker heltäckande ram på EU-nivå och 
rättvis konkurrens är avgörande för att främja tillväxten för småskaliga plattformar, små 
och medelstora företag och nystartade företag i EU, förhindra en fragmentering av 
marknaden och ge europeiska företag lika villkor som gör att de kan utnyttja marknaden 
för digitala tjänster på ett bättre sätt och bli mer konkurrenskraftiga på 
världsmarknaden. 

5. Europaparlamentet finner att det finns ett behov av lika villkor på den inre marknaden 
mellan plattformsekonomin och den ”traditionella” offline-ekonomin som bygger på 
lika rättigheter och skyldigheter för alla berörda parter, både konsumenter och företag. 
Parlamentet anser att socialt skydd och sociala rättigheter för arbetstagare, särskilt 
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arbetstagare från plattformar eller delningsekonomi, bör hanteras på ett lämpligt sätt i 
ett särskilt instrument som åtföljer det framtida regelverket.

6. Europaparlamentet anser att rättsakten om digitala tjänster bör grundas på EU:s 
allmänna värderingar som skyddar medborgarnas rättigheter och främja upprättandet av 
ett rikt och varierat ekosystem på nätet med ett brett utbud av nättjänster, en gynnsam 
digital miljö och rättssäkerhet för att frigöra den digitala inre marknadens fulla 
potential.

7. Europaparlamentet anser att rättsakten om digitala tjänster ger EU möjlighet att utforma 
den digitala ekonomins centrala delar inte enbart på unionsnivå utan även som 
normgivare för resten av världen.

Grundläggande rättigheter 

8. Europaparlamentet noterar att leverantörer av informationssamhällets tjänster, och 
särskilt nätbaserade plattformar och webbplatser för sociala nätverk, har ett särskilt 
socialt ansvar att skydda användare och samhället i stort och förebygga att deras tjänster 
missbrukas, eftersom de har en långtgående förmåga att nå ut till och påverka en 
bredare publik, beteenden, åsikter och praxis. 

9. Europaparlamentet påminner om att den senaste tidens skandaler i samband med 
insamling och försäljning av data, Cambridge Analytica, falska nyheter, politisk reklam 
och manipulering och en mängd andra hot på nätet (från hatpropaganda till sändningar 
som främjar terrorism) har visat att det är nödvändigt att se över befintliga 
bestämmelser och stärka de grundläggande rättigheterna. 

10. Europaparlamentet understryker att rättsakten om digitala tjänster bör åstadkomma rätt 
balans mellan friheterna på den inre marknaden och de grundläggande rättigheter och 
principer som föreskrivs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 

Öppenhet och konsumentskydd

11. Europaparlamentet noterar att covid-19-pandemin har visat hur såbara konsumenter i 
EU är när det gäller vilseledande affärsmetoder från oärliga näringsidkare som säljer 
falska eller olagliga produkter på nätet som inte överensstämmer med EU:s 
säkerhetsbestämmelser eller tillämpar oskäliga eller otillbörliga prishöjningar eller 
andra orättvisa villkor gentemot konsumenter.

12. Europaparlamentet framhåller att detta problem förvärras genom att det ofta inte går att 
fastställa identiteten hos dessa företag. 

13. Europaparlamentet anser att e-handelsdirektivets nuvarande krav på öppenhet och 
information för leverantörer av informationssamhällets tjänster och deras 
företagskunder och minimiinformationskraven för kommersiella meddelanden bör 
skärpas avsevärt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att tjänsteleverantörer ska 
kontrollera information från affärspartner med vilka de har en avtalsmässig 
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affärsförbindelse samt deras identitet, och att säkerställa att den information de 
tillhandahåller är korrekt och aktuell.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa verkställbara skyldigheter för 
leverantörer av internettjänster för ökad insyn och information. Parlamentet anser att 
fullgörandet av dessa skyldigheter bör säkerställas genom lämpliga, effektiva och 
avskräckande sanktioner.

16. Europaparlamentet understryker att de befintliga skyldigheter som föreskrivs i 
e-handelsdirektivet och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (direktiv 
om otillbörliga affärsmetoder)3 om insyn med avseende på kommersiella meddelanden 
och digital reklam bör stärkas. Parlamentet framhåller att angelägna 
konsumentskyddsfrågor avseende profilering, riktad reklam och individuell prissättning 
inte kan hanteras genom krav på insyn och enbart lämnas till konsumenternas valfrihet.

Artificiell intelligens (AI)

17. Europaparlamentet anser att AI-tjänster, vilka för närvarande regleras i 
e-handelsdirektivet, har en enorm potential när det gäller att ge fördelar till konsumenter 
och tjänsteleverantörer, men att de utmaningar dessa tjänster medför vad gäller 
säkerställandet av icke-diskriminering, insyn och möjligheten att förklara algoritmer 
samt ansvar även bör behandlas i den nya rättsakten om digitala tjänster. Parlamentet 
framhåller behovet av att kontrollera algoritmer och bedöma därmed sammanhängande 
risker, använda objektiva dataset av hög kvalitet samt att hjälpa enskilda att erhålla 
tillgång till ett varierat innehåll, åsikter, högkvalitativa produkter och tjänster.

18. Europaparlamentet anser att konsumenterna bör erhålla korrekt information och att 
deras rättigheter bör garanteras på ett effektivt sätt när de interagerar med system för 
automatiserat beslutsfattande och andra innovativa digitala tjänster eller applikationer. 
Parlamentet anser att det bör vara möjligt för konsumenterna att begära kontroller och 
rättelser av eventuella misstag som beror på automatiserade beslut samt att begära 
ersättning för eventuella skador i samband med användning av system för automatiserat 
beslutsfattande. 

Hantering av olagligt innehåll på nätet 

19. Europaparlamentet framhåller att förekomsten och spridningen av olagligt innehåll på 
nätet utgör ett allvarligt hot som undergräver medborgarnas tillit och förtroende för den 
digitala miljön och som även har negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen av 
sunda ekosystem för plattformar på den digitala inre marknaden och utgör ett allvarligt 
hinder mot utvecklingen av lagliga marknader för digitala tjänster.

20. Europaparlamentet noterar att det inte finns någon allmängiltig lösning för alla typer av 
olagligt och skadligt innehåll och felaktig information på nätet. Parlamentet anser 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets 
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 2006/2004 (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22).
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emellertid att bekämpningen av olagligt innehåll kan bli mer effektiv genom större 
samordning på unionsnivå, med beaktande av typen av innehåll.

21. Europaparlamentet anser att frivilliga åtgärder och självreglering av nätbaserade 
plattformar i hela Europa har medfört vissa förbättringar, men att det krävs ytterligare 
åtgärder för att garantera att olagligt innehåll på nätet snabbt kan upptäckas och 
avlägsnas.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta i tu med de ökande skillnaderna och 
fragmenteringen av medlemsstaternas nationella bestämmelser och föreslå konkreta 
lagstiftningsåtgärder, inbegripet en mekanism för anmälan och åtgärder som ger 
användarna möjlighet att anmäla eventuellt olagligt innehåll eller beteende på nätet till 
nätbaserade förmedlare. Parlamentet anser att sådana åtgärder skulle garantera en hög 
skyddsnivå för användare och konsumenter och samtidigt främja konsumenternas 
förtroende för e-ekonomin.

23. Europaparlamentet framhåller att skyddsåtgärder från det rättsliga ansvarssystemet för 
värdtjänstförmedlare när det gäller innehåll som laddats upp av användare och det 
allmänna förbudet mot övervakning som föreskrivs i artikel 15 i e-handelsdirektivet 
fortfarande är relevanta och måste bibehållas.

Nätbaserade marknadsplatser

24. Europaparlamentet noterar att nätbaserade plattformar, såsom nätbaserade 
marknadsplatser, har medfört fördelar för såväl återförsäljare som konsumenter genom 
förbättrade valmöjligheter och lägre priser; samtidigt har de emellertid gjort det möjligt 
för säljare, särskilt från tredje länder, att erbjuda produkter som ofta inte 
överensstämmer med EU:s bestämmelser om produktsäkerhet och för vilka något 
tillräckligt konsumentskydd inte är säkerställt. 

25. Europaparlamentet framhåller att det är oacceptabelt att konsumenter i EU utsätts för 
olagliga och osäkra produkter som innehåller farliga kemikalier samt andra hälsofaror. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åtgärda den aktuella lucka i 
lagstiftningen som gör det möjligt för leverantörer som är etablerade utanför unionen att 
sälja produkter på nätet till europeiska konsumenter vilka inte överensstämmer med 
EU:s bestämmelser om säkerhet och konsumentskydd, utan några sanktioner eller något 
ansvar för sina handlingar, vilket gör att konsumenterna inte har några rättsliga 
möjligheter att tillvarata sina rättigheter eller erhålla skadestånd. 

Förhandsreglering av systemviktiga plattformar 

27. Europaparlamentet noterar att vissa marknader i dag kännetecknas av stora plattformar 
som har betydande nätverkseffekter, vilka i princip kan agera som portvakter på nätet i 
den digitala ekonomin. 

28. Europaparlamentet anser att ett instrument för den inre marknaden med 
regleringsåtgärder på förhand för dessa stora plattformar, som minskar hindren för 
marknadstillträde och reglerar dessa plattformar, kan innebära att marknaden öppnas 
upp för nya aktörer, inbegripet små och medelstora företag och nystartade företag, 
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vilket främjar konsumenternas valmöjligheter och driver på innovationen mer än vad 
som är möjligt om enbart konkurrenslagstiftningen tillämpas. 

Tillsyn, samarbete och efterlevnad 

29. Europaparlamentet anser, med hänsyn till de digitala tjänsternas gränsöverskridande 
karaktär, att en effektiv tillsyn och ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna är av 
yttersta vikt för att säkerställa ett korrekt genomförande av rättsakten om digitala 
tjänster. 

30. Europaparlamentet anser att en central tillsynsmyndighet bör inrättas som är ansvarig 
för tillsyn och efterlevnad av rättsakten om digitala tjänster och har kompletterande 
befogenheter att hantera gränsöverskridande frågor. Parlamentet anser att den bör ges 
utrednings- och tillsynsbefogenheter. 

31. Europaparlamentet anser att den centrala tillsynsmyndigheten bör prioritera samarbete 
mellan medlemsstaterna för att hantera komplicerade gränsöverskridande frågor genom 
ett nära samarbete med ett nätverk av oberoende nationella tillsynsorgan. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka och modernisera de nuvarande 
bestämmelserna om tvistlösning utanför domstol och domstolsprövning för att 
möjliggöra effektiv verkställighet och konsumenters tillgång till tvistlösning. 

Avslutande aspekter

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen, rådet och medlemsstaternas 
parlament och regeringar.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET: 
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

I. ALLMÄNNA PRINCIPER 

Rättsakten om digitala tjänster bör bidra till att stärka den inre marknaden genom att 
säkerställa fri rörlighet för digitala tjänster och samtidigt garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, inbegripet en förbättring av användarsäkerheten på nätet.

Rättsakten om digitala tjänster bör garantera att näringsverksamhet online och offline 
behandlas lika samt lika villkor som fullt ut återspeglar principen att ”saker som är olagliga 
offline måste också vara olagliga online”.

Rättsakten om digitala tjänster bör ge konsumenter och ekonomiska aktörer, särskilt 
mikroföretag samt små och medelstora företag, rättslig säkerhet och insyn.

Rättsakten om digitala tjänster bör respektera den omfattande ramen av grundläggande 
rättigheter för användare och konsumenter i EU, såsom skyddet för privatlivet, icke-
diskriminering, värdighet, rättvisa och yttrandefrihet. 

Rättsakten om digitala tjänster bör grundas på de bestämmelser som för närvarande är 
tillämpliga på nätbaserade plattformar, nämligen e-handelsdirektivet och förordningen om 
plattformar för företag1.

Paketet för digitala tjänster bör omfatta följande:

 En genomgripande översyn av e-handelsdirektivet som utgörs av
 ett reviderat ramverk med tydliga krav på tillbörlig aktsamhet i samband med 

öppenhets- och informationsskyldigheterna, 
 tydliga och detaljerade förfaranden och åtgärder när det gäller avlägsnandet av 

olagligt innehåll på nätet, inbegripet en harmoniserad, rättsligt bindande 
EU-mekanism för anmälning och åtgärder, 

 effektiv tillsyn, effektivt samarbete och effektiva sanktioner.
 Ett rättsligt instrument för den inre marknaden genom vilket stora plattformar som har en 

portvaktsfunktion i det digitala ekosystemet åläggs skyldigheter på förhand, kompletterat 
med en effektiv institutionell kontrollmekanism.

II. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

För att främja rättssäkerheten bör det i rättsakten om digitala tjänster klargöras vilka digitala 
tjänster den är tillämplig på. Den nya rättsakten bör ha samma övergripande karaktär som 
e-handelsdirektivet och inte enbart vara tillämplig på nätbaserade plattformar, utan på alla 
digitala tjänster som inte omfattas av sektorsspecifik lagstiftning. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa 
villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, 
s. 57).



PE648.474v02-00 10/21 PR\1203712SV.docx

SV

Det territoriella tillämpningsområdet för den framtida rättsakten om digitala tjänster bör 
utvidgas så att den även omfattar verksamhet hos företag och tjänsteleverantörer som är 
etablerade i tredjeländer när de erbjuder tjänster eller varor till konsumenter eller användare i 
EU.

De undantag som föreskrivs i bilagan till e-handelsdirektivet, i synnerhet undantaget för 
avtalsförpliktelser vid konsumentavtal, bör bibehållas i rättsakten om digitala tjänster.

I rättsakten om digitala tjänster bör möjligheten för medlemsstaterna att fastställa en högre 
konsumentskyddsnivå och eftersträva berättigade mål av allmänintresse i enlighet med 
EU-lagstiftningen bibehållas. 

I rättsakten om digitala tjänster bör vid behov även samspelet mellan dess bestämmelser och 
andra rättsliga instrument för fri rörlighet för tjänster fastställas på ett konsekvent sätt, för att 
klargöra vilken rättsordning som är tillämplig på yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga tjänster 
i alla sektorer, inbegripet verksamhet som rör transporttjänster och korttidsuthyrning. 

I rättsakten om digitala tjänster bör även samspelet mellan dess bestämmelser och 
bestämmelser som nyligen antagits om bl.a. geoblockering, produktsäkerhet och 
konsumentskydd klargöras på ett konsekvent sätt.

Rättsakten om digitala tjänster bör vara tillämplig utan att det påverkar bestämmelser som 
föreskrivs i andra instrument, såsom den allmänna dataskyddsförordningen2, direktivet om 
upphovsrätt3 och direktivet om audiovisuella medietjänster4.

III. DEFINITIONER

I rättsakten om digitala tjänster bör det i definitionerna 

 klargöras i vilken utsträckning rättsakten om digitala tjänster är tillämplig på ”nya 
digitala tjänster” såsom nätverk för sociala medier, delningsekonomitjänster, sökmotorer, 
surfpunkter, nätreklam, molntjänster, innehållsleveransnätverk och domännamnstjänster, 

 klargöras vad som avses med innehållsförmedlare (text-, bild-, video- eller ljudinnehåll) 
samt kommersiell nätbaserad marknadsplats (som säljer fysiska varor), 

 göras tydlig åtskillnad mellan kommersiell verksamhet och kommersiellt innehåll eller 
transaktioner som tillhandahålls mot ersättning, vilket även omfattar reklam och 
marknadsföringspraxis, å ena sidan, och icke-kommersiell verksamhet och 
icke-kommersiellt innehåll, å andra sidan,

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG (EUT L 130, 
17.5.2019, s. 92).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).
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 klargöras vad som omfattas av definitionen av ”olagligt innehåll” genom att tydliggöra att 
en överträdelse av EU:s bestämmelser avseende konsumentskydd, produktsäkerhet eller 
erbjudande eller försäljning av livsmedels- eller tobaksprodukter och förfalskade 
läkemedel även omfattas av definitionen av olagligt innehåll, 

 fastställas vad som avses med ”systemoperatör” genom att det fastställs tydliga 
ekonomiska indikatorer som gör det möjligt för tillsynsmyndigheter att identifiera 
plattformar som har en ”portvaktsfunktion” och en systemviktig uppgift i nätekonomin. 
Sådana indikatorer kan vara knutna till överväganden såsom huruvida företaget till 
väsentlig del är verksamt på flersidiga marknader, nätverkets storlek (antalet användare), 
dess finansiella styrka, åtkomst till uppgifter, vertikal integrering, hur betydelsefull dess 
verksamhet är för tredje parts tillgång till leveranser och marknader, osv. 

IV. KRAV PÅ TILLBÖRLIG AKTSAMHET 

I rättsakten om digitala tjänster bör det införas tydliga krav på tillbörlig aktsamhet i samband 
med öppenhets- och informationsskyldigheterna. Dessa skyldigheter bör inte medföra några 
avvikelser eller nya undantag från det nuvarande ansvarssystemet och det sekundära ansvar 
som föreskrivs i artiklarna 12, 13 och 14 i e-handelsdirektivet, och bör omfatta följande 
aspekter: 

1. Allmänna informationskrav 

De reviderade bestämmelserna bör stärka de allmänna informationskraven på följande sätt:

 Informationskraven i artikel 5 i e-handelsdirektivet bör förstärkas, och principen om att få 
kännedom om sin företagskund bör införas. Tjänsteleverantörer bör verifiera sina 
affärspartners identitet, inbegripet företagets registreringsnummer eller motsvarande 
identifikationsuppgifter inbegripet, i förekommande fall, den verkliga huvudmannens 
verifierade nationella identitet. Information bör vara korrekt och aktuell, och 
tjänsteleverantörer bör inte få tillhandahålla sina tjänster om företagskundens identitet är 
oriktig, vilseledande eller på annat sätt inkorrekt. 

 Åtgärden bör vara tillämplig enbart på förbindelser mellan företag och bör inte påverka 
de rättigheter som användare har enligt den allmänna dataskyddsförordningen samt rätten 
till anonymitet på internet eller att vara en oidentifierad användare. De nya allmänna 
informationskraven bör medföra en översyn och en ytterligare förbättring av artiklarna 5 
och 10 i e-handelsdirektivet för att ytterligare anpassa dessa åtgärder till de 
informationskrav som har fastställts i nyligen antagen lagstiftning, i synnerhet direktivet 
om oskäliga avtalsvillkor5, direktivet om konsumenträttigheter och förordningen om 
förbindelserna mellan plattformar och företag.

5 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, senast ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 
93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre 
upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (EUT L 328, 18.12.2019, s. 7).
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2. Rättvisa avtalsvillkor och allmänna villkor 

I rättsakten om digitala tjänster bör tjänsteleverantörer åläggas en skyldighet att anta rättvisa 
och transparenta avtalsvillkor och allmänna villkor som åtminstone uppfyller följande krav:

 Det anges uttryckligen att tjänsteleverantören inte kommer att lagra olagligt innehåll. 

 Det anges uttryckligen vad som ska anses utgöra olagligt innehåll enligt den 
EU-lagstiftning eller nationella lagstiftning som är tillämplig på den eller de 
tillhandahållna tjänsterna. 

 De fastställda villkoren är klara och entydiga samt formulerade på ett tydligt och 
begripligt språk.

 Det är säkerställt att villkoren överensstämmer med dessa och samtliga 
informationskrav som föreskrivs i unionslagstiftningen, inbegripet direktivet om 
oskäliga avtalsvillkor, direktivet om konsumenträttigheter och den allmänna 
dataskyddsförordningen.

 Det anges klart och entydigt i villkoren vilka exakta parametrarna som tillämpas på 
deras AI-system och hur de kan påverka användarnas val och beteende samt skälen 
bakom dessa parametrar och deras betydelse i jämförelse med andra parametrar.

3. Krav på öppenhet för kommersiella meddelanden

 De omarbetade bestämmelserna bör stärka de nuvarande kraven på öppenhet när det 
gäller kommersiella meddelanden genom att principerna om inbyggd öppenhet och 
öppenhet som standard införs. 

 De nya åtgärderna bör grundas på artikel 6 i e-handelsdirektivet samt införa en ny ram 
för relationer mellan plattformar och konsumenter i fråga om öppenhet när det gäller 
reklam, digital puffning och förmånsbehandling. Betalda annonser eller betald placering 
i en rankning av sökresultat bör identifieras på ett klart, entydigt och begripligt sätt. 

 Kraven på öppenhet bör omfatta en skyldighet att uppge vem som betalar för reklamen, 
vilket omfattar både direkta och indirekta betalningar eller andra eventuella bidrag som 
tjänsteleverantören har erhållit. Dessa krav bör även vara tillämpliga på plattformar, 
även om de är etablerade i tredje länder. Det bör vara möjligt för konsumenter och 
offentliga myndigheter att identifiera vem som ska hållas ansvarig för, till exempel, 
falsk eller vilseledande reklam.

 Artikel 7 i e-handelsdirektivet bör ses över för att skydda konsumenter från icke 
begärda kommersiella meddelanden på nätet.

4. Artificiell intelligens och maskininlärning 

I de ändrade bestämmelserna bör

 övergripande regler om icke-diskriminering, öppenhet, tillsyn och riskbedömning när 
det gäller algoritmer för AI-styrda tjänster införas för att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå,
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 tydliga mekanismer för ansvar, ansvarsskyldighet och prövning införas för att hantera 
eventuella skador som uppkommer vid användningen av AI-applikationer och verktyg 
för maskininlärning,

 principen om säkerhet och skydd som standard införas.

5. Sanktioner 

Efterlevnaden av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet bör stärkas genom ändamålsenliga, 
proportionerliga och avskräckande sanktioner, inbegripet åläggande av böter. 

V. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HANTERINGEN AV OLAGLIGT INNEHÅLL 
PÅ NÄTET 

Rättsakten om digitala tjänster bör ge klarhet och vägledning för hur nätbaserade förmedlare 
bör hantera olagligt innehåll på nätet. I de ändrade bestämmelserna i e-handelsdirektivet bör

 det klargöras att ett eventuellt avlägsnande av eller förhindrande av tillgång till 
olagligt innehåll inte bör påverka användarnas och konsumenternas grundläggande 
rättigheter och berättigade intressen, 

 nätbaserade förmedlares centrala roll stärkas främjande av allmän debatt och fri 
spridning av uppgifter, åsikter och idéer,

 man bibehålla den grundläggande rättsprincipen att nätbaserade förmedlare inte bör 
hållas direkt ansvariga för användares handlingar och att nätbaserade förmedlare kan 
fortsätta granska lagligt innehåll på grundval av rättvisa och transparenta villkor för 
tjänsterna, under förutsättning att de är tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt,

 nya villkor för insyn och en oberoende tillsyn över förfarandena för 
innehållsgranskning och verktygen för avlägsnande av olagligt innehåll på nätet 
införas. Sådana system och förfaranden bör kunna granskas och testas av oberoende 
myndigheter. 

1. Mekanism för anmälan och åtgärder 

I rättsakten om digitala tjänster bör det införas en harmoniserad och rättsligt bindande 
mekanism för anmälan och åtgärder som grundas på tydliga processer och exakta tidsramar 
för varje steg i förfarandet för anmälan och åtgärder. Denna mekanism för anmälan och 
åtgärder bör

 vara tillämplig på olagligt innehåll eller beteende på nätet, 
 rangordna olika typer av leverantörer, sektorer och/eller olagligt innehåll, 
 införa lättillgängliga, tillförlitliga och användarvänliga förfaranden,
 göra det lätt för användarna att anmäla olagligt innehåll eller beteende till nätbaserade 

förmedlare på elektronisk väg, 
 på ett tydligt sätt klargöra befintliga begrepp och förfaranden såsom ”snabba 

åtgärder”, ”faktisk kännedom och medvetenhet”, ”riktade åtgärder”, ”format för 
anmälan” och ”giltig anmälan”, 

 garantera att anmälan inte automatiskt utlöser rättsligt ansvar eller medför krav på 
avlägsnande för särskilda delar av innehållet eller för den rättsliga bedömningen, 
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 specificera de nödvändiga kraven för att säkerställa god kvalitet på anmälningarna och 
därigenom möjliggöra ett snabbt avlägsnande av olagligt innehåll; sådana krav bör 
omfatta anmälarens namn och kontaktuppgifter, länken (URL) till det påstått olagliga 
innehållet, det skäl som uppges för anmälan, inbegripet en förklaring varför anmälaren 
anser att innehållet är olagligt, och i förekommande fall, beroende på vilken slags 
innehåll det är frågan om, ytterligare underlag, 

 medge inlämning av anonyma klagomål, 
 beakta en försäkran om god tro att den tillhandahållna informationen är riktig, om ett 

klagomål inte är anonymt, 
 omfatta säkerhetsåtgärder för att förebygga missbruk från användare som systematiskt 

och återkommande inger felaktiga eller oegentliga anmälningar i ond tro,
 omfatta en skyldighet för nätbaserade förmedlare att verifiera det anmälda innehållet 

och svara anmälaren och den som laddat upp innehållet med ett motiverat beslut, 
 ge möjlighet att bestrida beslutet genom en motanmälan, inbegripet om innehållet har 

avlägsnats genom automatiska lösningar, såvida inte en sådan motanmälan skulle 
strida mot en pågående utredning från brottsbekämpande myndigheter. 

2. Tvistlösning utanför domstol i samband med mekanismen för anmälan och 
åtgärder 

 Den nätbaserade förmedlarens beslut om huruvida åtgärder ska vidtas när innehåll 
påstås vara olagligt bör innehålla en tydlig motivering av de åtgärder som vidtagits 
med avseende på detta särskilda innehåll. Om anmälaren kan identifieras bör denne 
erhålla en bekräftelse om att anmälan har mottagits och ett meddelande om vilken 
uppföljning som har gjorts.

 Den som tillhandahåller det innehåll som påstås vara olagligt bör omedelbart 
underrättas om anmälan och, i förekommande fall, om skälen och beslut om att 
avlägsna eller förhindra tillgång till innehållet. Samtliga parter bör erhålla korrekt 
information om alla befintliga rättsliga alternativ och mekanismer som är tillgängliga 
för att bestrida detta beslut.

 Samtliga berörda parter bör ha rätt att bestrida beslutet genom en motanmälan och ha 
tillgång till mekanismer för tvistlösning utanför domstol. Mot denna bakgrund bör 
artikel 17 i e-handelsdirektivet ses över. 

 Om det efter prövning och motanmälan har fastställts att den anmälda handlingen eller 
informationen inte är olaglig bör den nätbaserade förmedlaren återställa det 
avlägsnade innehållet utan onödigt dröjsmål eller låta användaren ladda upp det på 
nytt, utan att det påverkar plattformens användarvillkor.

 Mekanismerna för tvistlösning utanför domstol bör inte på något sätt påverka de 
rättigheter som de berörda parterna har att väcka talan vid domstol. 

3. Insyn i mekanismen för anmälan och åtgärder 

Mekanismen för anmälan och åtgärder bör vara transparent och tillgänglig för samtliga 
berörda parter. Därför bör nätbaserade förmedlare ha en skyldighet att offentliggöra årliga 
rapporter med följande information:

 Det totala antalet anmälningar som mottagits inom ramen för systemet för anmälan 
och åtgärder och vilken typ av innehåll de hänför sig till.
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 Vilken typ av enheter som har ingett anmälningarna (privatpersoner, organisationer, 
företag, betrodda anmälare etc.) och det totala antalet anmälningar från dessa.

 Information om vilken slags olagligt innehåll det är frågan om eller typen av 
överträdelse för vilken det avlägsnades.

 Antalet bestridda beslut som nätbaserade förmedlare har mottagit och hur de har 
hanterats.

 En beskrivning av den modell för innehållsgranskning som värdtjänstförmedlaren 
tillämpar samt eventuellt algoritmiskt beslutsfattande som påverkar förfarandet för 
innehållsgranskning.

4. Safe harbour-reglerna i artiklarna 12, 13 och 14 i e-handelsdirektivet 

De aktuella begränsade undantagen från sekundärt ansvar för leverantörer av 
informationssamhällets tjänster (nätbaserade förmedlare) som föreskrivs i artiklarna 12, 13 
och 14 i det nuvarande e-handelsdirektivet bör skyddas och bibehållas i rättsakten om digitala 
tjänster. 

5. Aktiva och passiva värdtjänster

Bristen på rättssäkerhet med avseende på begreppen aktiva, respektive passiva värdtjänster 
bör åtgärdas i rättsakten om digitala tjänster. Genom de reviderade åtgärderna bör det 
klargöras om åtgärder från värdtjänstförmedlare som har redaktionella funktioner och en viss 
”grad av kontroll över uppgifterna” genom att tagga, organisera, främja, optimera, presentera 
eller på annat sätt förvalta ett särskilt innehåll i vinstsyfte, vilka innebär att de antar innehåll 
från tredje part som sitt eget (enligt genomsnittliga användares eller konsumenters 
bedömning) bör medföra att safe harbour-reglerna inte längre bör vara tillämpliga på grund av 
deras aktiva karaktär. 

6. Förbud mot allmän övervakning – artikel 15 i e-handelsdirektivet

Förbudet mot en allmän övervakningsskyldighet i artikel 15 i det nuvarande 
e-handelsdirektivet bör bibehållas i rättsakten om digitala tjänster. Nätbaserade förmedlare 
bör inte vara underkastade allmänna övervakningsskyldigheter.

VI. NÄTBASERADE MARKNADSPLATSER 

Rättsakten om digitala tjänster bör omfatta särskilda bestämmelser för nätbaserade 
marknadsplatser för försäljning av produkter och tjänster till konsumenter på nätet. 

Dessa nya bestämmelser bör uppfylla följande krav:

 Vara tillämpliga på alla enheter som erbjuder tjänster och/eller produkter till 
konsumenter i unionen, även om de är etablerade utanför unionen. 

 Nätbaserade marknadsplatser ska särskiljas från andra typer av tjänsteleverantörer, 
inbegripet annan kompletterande förmedlingsverksamhet inom samma 
företagsverksamhet. Om en av de tjänster som ett företag tillhandahåller uppfyller de 
nödvändiga kriterierna för att anses utgöra en marknadsplats bör bestämmelserna vara 
tillämpliga fullt ut på den delen av verksamheten oberoende av företagets interna 
organisation.
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• Säkerställa att nätbaserade marknadsplatser klargör i vilket land produkterna eller 
tjänsterna tillhandahålls, oavsett om de tillhandahålls av den marknadsplatsen, en 
tredje part eller en säljare som är etablerad inom eller utanför EU.

• Säkerställa att nätbaserade marknadsplatser avlägsnar eventuell vilseledande 
information från leverantören eller från kunder, inbegripet vilseledande garantier och 
uttalanden från leverantören. 

 När produkter har konstaterats vara osäkra via EU:s system för snabb varning eller 
konsumentskyddsmyndigheter, bör det vara obligatoriskt att produkter avlägsnas från 
marknadsplatsen inom 24 timmar.

 Nätbaserade marknadsplatser ska vara skyldiga att informera konsumenter om 
eventuella säkerhetsproblem och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
återkallelser genomförs på ett effektivt sätt. 

 Ansvar ska föreskrivas för nätbaserade marknadsplatser när plattformar har 
dominerande inflytande över leverantörer och väsentliga delar av de ekonomiska 
transaktionerna, såsom betalningsmedel, priser, standardvillkor eller beteende som 
syftar till att underlätta försäljningen av varor till konsumenter på EU-marknaden, när 
det inte finns någon tillverkare, importör eller distributör som är etablerad i EU som 
kan hållas ansvarig. 

 Ansvar ska föreskrivas för nätbaserade marknadsplatser om dessa marknadsplatser 
inte har informerat konsumenten om att den faktiska leverantören av varorna eller 
tjänsterna är en tredje part, vilket medför att marknadsplatsen blir ansvarig gentemot 
konsumenten enligt avtalet. Ansvar bör även övervägas om marknadsplatsen 
tillhandahåller vilseledande information, garantier eller uttalanden. 

• En utvidgning av de åtaganden som gjorts av vissa återförsäljare inom e-handeln och 
kommissionen att avlägsna farliga produkter från försäljning snabbare enligt det 
frivilliga åtagandeprogrammet ”åtaganden för produktsäkerhet” bör övervägas, och det 
bör anges vilka av dessa åtaganden som skulle kunna bli obligatoriska.

VII. FÖRHANDSREGLERING AV SYSTEMVIKTIGA PLATTFORMAR

Rättsakten om digitala tjänster bör omfatta ett förslag för att säkerställa att den systemviktiga 
funktion som särskilda nätbaserade plattformar har inte äventyrar den inre marknaden genom 
att innovativa nya marknadsaktörer, inbegripet små och medelstora företag, utestängs på ett 
otillbörligt sätt. 

Mot denna bakgrund bör rättsakten om digitala tjänster i synnerhet uppfylla följande krav:

 En förhandsmekanism bör införas för att förhindra (i stället för att enbart avhjälpa) 
”systemviktiga plattformars” otillbörliga beteende på marknaden i den digitala 
världen, på grundval av förordningen om plattformar för företag. Sådana mekanismer 
bör göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att vidta åtgärder mot dessa företag för att 
hantera brister på marknaden, utan att lagbestämmelser behöver ha överträtts.
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 Tillsynsmyndigheter bör ges befogenhet att utfärda förelägganden som förbjuder 
följande agerande från företag som har identifierats som ”systemviktiga plattformar”, 
nämligen: diskriminering i samband med förmedlingstjänster, användning av uppgifter 
för att försvåra marknadstillträde för tredje part och tillämpning av metoder som har i 
syfte att låsa konsumenter. Företag bör ges möjlighet att visa att det berörda agerandet 
är motiverat, men bör ha bevisbördan för detta. 

 Det bör klargöras att vissa regleringsåtgärder bör vidtas mot samtliga ”systemviktiga 
plattformar” utan krav på beslut från en tillsynsmyndighet, såsom förbud för 
”systemviktiga plattformar” att tillämpa praxis som gynnar dem själva eller praxis 
som gör det svårare för konsumenter att byta leverantör eller andra former av 
diskriminering som utesluter eller missgynnar andra företag. 

 Tillsynsmyndigheterna bör ges befogenhet att anta interimistiska åtgärder och ålägga 
böter mot ”systemviktiga plattformar” som inte iakttar de lagstadgade skyldigheter 
som ålagts dem.

 Det bör säkerställas att de rättigheter, skyldigheter och principer som föreskrivs i den 
allmänna dataskyddsförordningen, inbegripet avseende uppgiftsminimering, 
ändamålsbegränsning, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt rättsliga 
grunder för behandlingen, iakttas.

 Långtgående krav bör införas när det gäller åtgärder för driftskompatibilitet som 
ålägger ”systemviktiga plattformar” att dela lämpliga verktyg, uppgifter, 
expertkunskaper och resurser som används för att begränsa risken för instängning av 
användare och konsumenter och en artificiell bindning av användare till en 
systemviktig plattform utan möjligheter eller incitament att byta mellan digitala 
plattformar eller ekosystem på nätet. Som del av dessa åtgärder bör kommissionen 
undersöka olika tekniska lösningar och öppna standarder och protokoll, inbegripet 
möjligheten att använda ett mekaniskt gränssnitt (gränssnitt för tillämpningsprogram) 
som gör det möjligt för användare från konkurrerande plattformar att ansluta sig till 
den systemviktiga plattformen och utbyta information med den. 

VIII. TILLSYN, SAMARBETE OCH EFTERLEVNAD

Rättsakten om digitala tjänster bör stärka klausulen om den inre marknaden i dess egenskap 
av grundpelare för den digitala inre marknaden, genom att komplettera den med nya 
samarbetsmekanismer som ska förbättra samarbetet och det ömsesidiga biståndet mellan 
medlemsstaterna, i synnerhet mellan hemlandet där tjänsteleverantören är etablerad och 
värdlandet där leverantören erbjuder sina tjänster. 

Tillsynen och efterlevnaden av rättsakten om digitala tjänster bör förbättras genom inrättandet 
av en central tillsynsmyndighet som bör vara ansvarig för tillsynen av aktens efterlevnad och 
förbättra den externa kontrollen, verifieringen av plattformarnas verksamhet och 
efterlevnaden. 

Den centrala tillsynsmyndigheten bör prioritera samarbete mellan medlemsstaterna för att 
hantera komplexa gränsöverskridande frågor. Mot denna bakgrund bör den samarbeta med 
nätverket av oberoende nationella tillsynsorgan och ha detaljerade och långtgående 
tillsynsbefogenheter när det gäller att ta initiativ och inleda undersökningar i 
gränsöverskridande systemviktiga frågor.
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Den centrala tillsynsmyndigheten bör samordna insatserna från de olika myndigheter som 
hanterar olagligt innehåll på nätet, säkerställa efterlevnad, besluta om böter och ha möjlighet 
att granska förmedlare och plattformar. 

Den centrala tillsynsmyndigheten bör rapportera till unionsinstitutionerna och föra en 
”resultattavla över plattformar” med relevant information om de nätbaserade plattformarnas 
prestationer.

Rättsakten om digitala tjänster bör även omfatta nya moment när det gäller efterlevnad i 
förhållande till artikel 16 i e-handelsdirektivet om självreglering. 
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MOTIVERING

Det är viktigt att uppmärksamma den viktiga roll som e-handelsdirektivet har haft när det 
gäller främjandet av e-handeln i Europa. Sedan det antogs år 2000 har direktivet blivit en 
grundpelare i den digitala inre marknaden, och genom den ökade digitaliseringen av 
ekonomin och samhället bör det nu utgöra utgångspunkten för hela projektet med den inre 
marknaden. 

Nu, 20 år senare, har emellertid nya ekonomiska möjligheter och utmaningar uppkommit. 
Nya bestämmelser har antagits rörande tillhandahållande av informationssamhällets tjänster 
för att hantera befintlig osäkerhet och befintliga utmaningar. Dessutom har många nya 
digitala tjänster utvecklats utanför EU:s befintliga rättsliga ram och trots EU-domstolens 
försök att fylla ut vissa av de nuvarande luckorna i lagstiftningen.

Mot bakgrund av kommissionens åtagande att lägga fram ett nytt paket för digitala tjänster är 
syftet med detta betänkande att ge vägledning till Europaparlamentets utskott för den inre 
marknaden och konsumentskydd rörande reformen av e-handelsdirektivet och de särskilda 
rekommendationerna om kritiska moment i denna reform och eventuellt tillämpningsområde 
och innehåll för den framtida rättsakt om digitala tjänster som kommissionen aviserade i sitt 
meddelande om den digitala strategin från februari 2020.

Föredraganden har strävat efter att genomföra ett så omfattande och öppet samråd med 
berörda parter som möjligt för att säkerställa att betänkandet tar upp verkliga problem och 
begränsa onödiga oavsiktliga konsekvenser.

Föredraganden rekommenderar att de grundläggande principerna för e-handeln bibehålls när 
det inte föreligger tillräckliga skäl som motiverar en ändring, såsom klausulen om den inre 
marknaden och undantaget från ansvar för olagligt innehåll till förmån för vissa plattformar 
och på vissa villkor.

Mot bakgrund av den ökade betydelse som nätbaserade plattformar har fått och samråd med 
experter och berörda parter anser föredraganden emellertid att det finns ett behov av att 
säkerställa bättre konsumentskydd och hantera riskerna för en fragmentering av den digitala 
inre marknaden.

Föredraganden föreslår på grundval av sin bedömning av e-handelsdirektivet vissa 
förbättringar av direktivet samt särskilda förslag för de framtida bestämmelserna i rättsakten 
om digitala tjänster. Rekommendationerna presenteras i en rad huvudavdelningar. 

Allmänna principer
Föredraganden föreslår att rättsakten om digitala tjänster grundas på de bestämmelser som för 
närvarande är tillämpliga på digitala tjänster, nämligen e-handelsdirektivet och förordningen 
om plattformar för företag.

Han anser även att de centrala principerna i e-handelsdirektivet, såsom klausulen om den inre 
marknaden, etableringsprincipen och förbudet mot att ålägga en allmän 
övervakningsskyldighet, behöver kompletteras med principerna om ”saker som är olagliga 
offline måste också vara olagliga online” samt konsumentskydd och användarsäkerhet.
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Tillämpningsområde 
Föredraganden föreslår att rättsakten om digitala tjänster omfattar alla digitala tjänster och 
inte enbart fokuserar på nätbaserade plattformar. Den bör även omfatta företag som inte är 
etablerade i EU men som tillhandahåller sina tjänster till konsumenter i EU.

Definitioner 
De definitioner som ligger till grund för e-handelsdirektivet har visat sig vara stabila över 
tiden och tillämpliga på olika digitala affärsmodeller. Det krävs emellertid ett visst 
klargörande när det gäller nya digitala tjänster, och föredraganden föreslår att de befintliga 
definitionerna i e-handelsdirektivet förtydligas och att det i förekommande fall införs nya 
moment för att fylla befintliga luckor.

Krav på tillbörlig aktsamhet 
Föredraganden föreslår att det införs tydliga krav på tillbörlig aktsamhet i samband med 
öppenhets- och informationsskyldigheterna i rättsakten om digitala tjänster. De nya 
momenten bör förbättra de allmänna informationskraven, införa rättvisa avtalsvillkor och 
allmänna villkor och stärka kraven på insyn när det gäller kommersiella meddelanden. 
Dessa åtgärder bör förstärkas genom ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande 
sanktioner.

Artificiell intelligens
Föredraganden anser att frågor som är kopplade till AI-styrda tjänster, såsom insyn, ansvar, 
riskbedömning och ansvarsskyldighet, bör hanteras på ett lämpligt sätt i rättsakten om digitala 
tjänster för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå.

Hantering av olagligt innehåll på nätet 
Föredraganden anser att rättsakten om digitala tjänster bör tillhandahålla klarhet och 
vägledning när det gäller hanteringen av olagligt innehåll på nätet. 

På grund av deras framgång bör strukturen i safe harbour-reglerna om ansvar för de 
digitala plattformar som för närvarande omfattas av e-handelsdirektivet (artiklarna 12–14: 
enbart vidarefordran, cachning och värdtjänster) samt artikel 15 bibehållas. För att göra 
bestämmelserna mer effektiva bör ett komplett ramverk för ett förfarande för anmälan och 
åtgärder införas i rättsakten om digitala tjänster med detaljerade bestämmelser om utbyte av 
anmälningar och utvärdering av dessa. 

Föredraganden stöder denna strategi och har utarbetat detaljerade rekommendationer om de 
exakta rättigheterna, skyldigheterna, förfarandena och tidsramarna för varje steg i förfarandet 
för anmälan och åtgärder. 

Föredraganden anser vidare att större samordning på unionsnivå, som beaktar olika typer 
innehåll, gör att bekämpningen av olagligt innehåll blir mer effektiv, och föreslår mot denna 
bakgrund att kommissionen klargör skillnaderna mellan aktiva och passiva 
värdtjänstleverantörer när det gäller tillämpning och kriterier.
 
Sist men inte minst anser föredraganden att de grundläggande rättigheterna bör skyddas på ett 
mer effektivt sätt genom att det införs fler säkerhetsåtgärder mot frekvent och för långtgående 
avlägsnande av lagligt innehåll, såsom insyn beträffande avlägsnande av innehåll och dess 
behandling, misstag, aktörer och anmälningar och införandet av en möjlighet att anta 
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mekanismer för tvistlösning utanför domstol för att underlätta lösning av klagomål från 
berörda användare. 

Nätbaserade marknadsplatser
Föredraganden anser att paketet om digitala tjänster kan förbättras på flera punkter när det 
gäller nätbaserade marknadsplatser, vilka kan underlätta försäljning och distribution av 
olagliga och osäkra produkter som inte överensstämmer med EU:s 
produktsäkerhetsbestämmelser och inte garanterar konsumenträttigheter i tillräcklig 
omfattning. 

Förhandsreglering av systemviktiga plattformar 
Föredraganden anser att kommissionen i paketet om digitala tjänster bör lägga fram ett förslag 
för att säkerställa att den systemviktiga uppgift som vissa nätbaserade plattformar har inte 
äventyrar den inre marknaden genom att utesluta innovativa nya marknadsaktörer, inbegripet 
små och medelstora företag, på ett otillbörligt sätt. Stora plattformar med betydande 
nätverkseffekter som i praktiken kan agera som portvakter på nätet bör ha ett särskilt ansvar.

Tillsyn och samarbete
Föredraganden anser att effektiv tillsyn och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna, mot 
bakgrund av de digitala tjänsternas gränsöverskridande karaktär, är avgörande för att 
säkerställa ett korrekt genomförande av den nya rättsliga ramen och föreslår mot denna 
bakgrund att ett europeiskt organ och ett nätverk av tillsynsorgan ska inrättas.
För en sådan strategi krävs, å ena sidan, en harmonisering av de huvudsakliga bestämmelser 
som syftar till att skydda användarna och, å andra sidan, samarbete och ömsesidigt bistånd 
mellan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har ansvar för att genomföra 
bestämmelserna.


