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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Ett antal frågor med anknytning till civil- och handelsrätt och verkställighet av civil- 
och förvaltningsrättsliga åtgärder är också av särskild betydelse för rena 
konsumentrelationer samt konkurrenskraft och konkurrens online.

B. Bestämmelserna i direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel (direktivet om elektronisk 
handel) har spelat en viktig roll för att främja digitala tjänster på den inre marknaden 
och är avgörande när det gäller att säkerställa ett innovativt företagsklimat. Syftet med 
rättsakten om digitala tjänster bör vara att uppdatera de civil- och handelsrättsliga 
bestämmelser som reglerar ansvaret för onlineplattformar och värdtjänsteleverantörer i 
syfte att skapa förutsebarhet och trygghet för företag, användare och samhället i stort, 
genom tydliga skyldigheter för onlineplattformar, inbegripet marknadsplatser.

C. Det finns belägg för att många olagliga produkter och tjänster erbjuds online, vilket 
kräver åtgärder enligt rättsakten om digitala tjänster.

D. Rättsakten om digitala tjänster bör, genom en ändamålsenlig och välavvägd rättslig ram, 
syfta till att öka konsumenternas förtroende för användning av elektronisk handel och 
samtidigt ge europeiska nystartade företag och små och medelstora företag ett starkare 
fäste på marknaden.

1. Europaparlamentet betonar att mellanhänder, när det är tekniskt och rättsligt möjligt och 
rimligt, bör vara skyldiga att möjliggöra anonym användning av sina tjänster och 
betalning för dem, eftersom anonymiteten effektivt förhindrar obehörigt röjande av 
uppgifter, identitetsstölder och andra former av missbruk av personuppgifter som 
samlats in online. När det i unionsrätten föreskrivs att näringsidkare ska informera om 
sin identitet konstaterar parlamentet att leverantörer av dominerande eller systemviktiga 
marknadsplatser skulle kunna åläggas att kontrollera näringsidkarnas identitet. 
Parlamentet föreslår att nya tekniska lösningar bör övervägas och införas med avseende 
på såväl identifiering av användarna som användarnas anonymitet. Parlamentet 
bekräftar att plattformar, när de identifierar användare, inte får röja användarnas 
identitet utan uttryckligt och frivilligt samtycke eller ett rättsligt krav på utlämnande.

2. Europaparlamentet anser att det kommande lagstiftningsförslaget om rättsakten om 
digitala tjänster till fullo bör respektera Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt unionens bestämmelser om skydd av konsumenter 
och deras säkerhet, integritet och personuppgifter. Parlamentet påminner om vikten av 
att de centrala principerna i direktivet om elektronisk handel, dvs. 
ursprungslandsprincipen, bestämmelsen om begränsat ansvar och förbudet mot en 
allmän övervakningsskyldighet, fortsätter att gälla enligt rättsakten om digitala tjänster. 
Parlamentet understryker att för att värna yttrandefriheten, undvika lagkonflikter, 
avvärja omotiverade och ineffektiva geoblockeringar och eftersträva en harmoniserad 
digital inre marknad får värdtjänsteleverantörer inte vara skyldiga att avlägsna 
information som är laglig i deras ursprungsland eller göra den oåtkomlig.
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3. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa ett klart, enhetligt och uppdaterat 
regelverk med bland annat tydliga definitioner. Parlamentet betonar behovet av en 
definition av dominerande eller systemviktiga plattformar och av att fastställa deras 
särdrag.

4. Eftersom enskilda individers onlineaktiviteter ger djupgående insikter om deras 
personlighet och gör det möjligt – framför allt för dominerande eller systemviktiga 
plattformar och sociala nätverk – att manipulera dem konstaterar Europaparlamentet att 
insamling och användning av personuppgifter avseende användning av digitala tjänster 
bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att tillhandahålla användarna 
tjänsten i fråga och fakturera dem. Parlamentet betonar behovet av att upprätthålla 
gällande lagstiftning för att begränsa de personuppgifter som samlas in av 
värdplattformar för innehåll – baserat på bland annat användarnas interaktion med 
innehåll på värdplattformar för innehåll – i syfte att sammanställa riktade 
reklamprofiler. Parlamentet uppmanar värdplattformar för innehåll att först efter att 
användaren i förväg gett sitt samtycke använda riktad reklam baserat på användarens 
tidigare interaktion med innehåll på samma värdplattform för innehåll eller på tredje 
parters webbplatser, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet 
om integritet och elektronisk kommunikation. Parlamentet bekräftar att offentliga 
myndigheter ska ges tillgång till en användares metadata endast för att utreda personer 
som misstänks för grova brott, med på förhand inhämtat domstolsgodkännande.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att tjänster med en enda inloggning kan användas 
för att spåra användare över olika plattformar. Parlamentet rekommenderar att 
leverantörer som stöder en tjänst med en enda inloggning samt har en dominerande 
marknadsandel också bör vara skyldiga att stödja åtminstone ett öppet och samordnat 
autenticeringssystem som bygger på ett icke-proprietärt ramverk.

6. Europaparlamentet påpekar att för att värna de grundläggande rättigheterna och 
garantera rättslig förutsebarhet bör man i rättsakten om digitala tjänster inte använda det 
juridiskt odefinierade begreppet ”skadligt innehåll”, utan i stället ta itu med 
offentliggörande av innehåll som är olagligt, med respekt för principen att ”det som är 
olagligt offline också är olagligt online”. Parlamentet noterar att automatiska verktyg 
inte kan skilja på olagligt innehåll och innehåll som är lagligt i en given kontext. 
Parlamentet konstaterar vidare att mänsklig granskning av automatiska rapporter från 
tjänsteleverantörer, deras personal eller deras underleverantörer inte i sig kan förbättra 
funktionen hos tekniker för innehållsigenkänning. Parlamentet betonar därför att 
rättsakten om digitala tjänster, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i 
direktivet om upphovsrätt, uttryckligen bör utesluta varje skyldighet att använda 
automatiserade verktyg för innehållsmoderering, bör reglera frivillig användning av 
sådana verktyg och inte bör inbegripa införande av mekanismer för anmälning och 
spärrning. Parlamentet insisterar på att de förfaranden för innehållsmoderering som 
leverantörerna använder inte bör leda till några förhandskontroller som bygger på 
automatiska verktyg eller uppladdningsfiltrering av innehåll. Parlamentet understryker 
att innehållsmoderatorer bör få vederbörlig utbildning och adekvat psykologiskt stöd. 
Parlamentet betonar vikten av att vara medveten om huruvida ett beslut i fråga om 
innehållsmoderering fattats av en människa eller en algoritm och, i det sistnämnda 
fallet, huruvida en mänsklig granskning ägt rum. Parlamentet betonar behovet av större 
transparens när det gäller den granskning och hantering av innehåll som värdplattformar 
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för innehåll står för, och föreslår därför att det ska finnas en granskningsmekanism för 
dominerande eller systemviktiga värdplattformar för innehåll, i syfte att utvärdera 
riskerna med deras strategier för innehållshantering.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att ge en befintlig eller ny europeisk byrå eller ett 
motsvarande organ i uppdrag att samordna samarbetet mellan medlemsstaterna i 
gränsöverskridande frågor och nätverket av oberoende nationella tillsynsorgan

8. Europaparlamentet understryker att frågan huruvida de villkor som mellanhänder 
ålägger dem som använder deras tjänster är rättvisa samt frågan om villkorens 
överensstämmelse med gällande normer för grundläggande rättigheter måste bli föremål 
för rättslig kontroll.

9. Europaparlamentet betonar att den tillämpliga lagstiftningen – för att på ett konstruktivt 
sätt bygga vidare på bestämmelserna i direktivet om elektronisk handel och för att 
säkerställa rättslig förutsebarhet – på ett uttömmande och uttryckligt sätt bör ange 
skyldigheterna för leverantörer av digitala tjänster i stället för att införa en allmän 
omsorgsplikt. Parlamentet betonar att den rättsliga ordningen för ansvarsskyldigheten 
för leverantörer av digitala tjänster inte bör luta sig mot vaga begrepp såsom 
leverantörernas ”aktiva” eller ”passiva” roll.

10. Europaparlamentet betonar att ansvaret för att upprätthålla lagen, besluta om huruvida 
onlineverksamheter är lagliga och beordra värdtjänsteleverantörer att avlägsna eller 
blockera tillgången till olagligt innehåll så snart som möjligt, också på sociala medier, i 
synnerhet för att skydda användarna, efter det att leverantör och berörda parter 
informerats, under alla omständigheter bör vila på oberoende rättsliga myndigheter, som 
fattar det slutliga beslutet. Parlamentet varnar därför för bestämmelser som uppmuntrar 
till frivilliga åtgärder från plattformarnas sida. Parlamentet understryker att rättsakten 
om digitala tjänster bör säkerställa full respekt för grundläggande rättigheter och skydda 
användarnas civilrättsliga rättigheter och även bör säkerställa full respekt för de 
skyddsåtgärder och rättsmedel som finns tillgängliga för alla åtgärder som tillämpas av 
plattformar och leverantörer av digitala tjänster. Parlamentet anser att en 
värdtjänsteleverantör – när den fått faktisk kännedom om förekomsten av olagligt 
innehåll och dess olagliga karaktär, genom en giltig anmälan – bör omfattas av en 
skyldighet att avlägsna innehållet och kan hållas ansvarig för bedömningen av det 
anmälda innehållet, särskilt vad gäller tjänster som tillhandahålls på e-marknadsplatser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att ålägga dominerande eller 
systemviktiga värdtjänsteleverantörer att anmäla grova brott till den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten när de får kännedom om sådana brott.

11. Europaparlamentet understryker att olagligt innehåll bör avlägsnas inom ramen för 
värdtjänsten och att internetleverantörer inte får åläggas att blockera tillgången till 
innehåll.

12. Europaparlamentet betonar att proportionella påföljder bör tillämpas vid 
lagöverträdelser, vilket inte får innebära att enskilda personer utesluts från digitala 
tjänster.

13. Europaparlamentet betonar att spridning av lagligt men potentiellt skadligt innehåll 
såsom desinformation och hatpropaganda på sociala medier bör förhindras genom att 
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användarna ges kontroll över det innehåll som föreslås för dem. Parlamentet betonar att 
innehållskuratering på grundval av kartläggning av användaråtgärder bör kräva på 
förhand inhämtat och välinformerat samtycke från användarnas sida, och att användare 
som inte ger sitt samtycke bör erbjudas andra rättvisa och rimliga alternativ för att få 
tillgång till tjänsten. Parlamentet anser att användarna i sociala nätverk bör ha rätt att se 
sin tidslinje i kronologisk ordning, med eller utan innehållskuratering. Parlamentet anser 
att plattformar som anses vara dominerande eller systemviktiga bör ställa ett 
programmeringsgränssnitt (API) till förfogande så att användarna själva ges möjlighet 
att välja vilken programvara eller vilka tjänster som ligger till grund för 
innehållskurateringen, om detta är tekniskt möjligt. Parlamentet understryker att 
plattformarna bör säkerställa större transparens i automatiserat beslutsfattande genom 
att se till att algoritmerna inte inbegriper snedvridningar, samt att beslutsprocesserna 
inom algoritmiska system under alla omständigheter måste förbli begripliga och så 
transparenta som möjligt. Parlamentet vidhåller att rättsakten om digitala tjänster måste 
inbegripa ett förbud mot metoder för innehållsmoderering som är diskriminerande.

14. För att överbrygga den teknologiska inlåsningen till följd av centraliserade nätverk och 
för att säkerställa konkurrens samt valfrihet för konsumenterna betonar 
Europaparlamentet att användarna på dominerande sociala medier och 
meddelandetjänster bör ges möjlighet att få tillgång till interaktion mellan plattformar 
via öppna gränssnitt (möjlighet till sammankoppling). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbjuda åläggande av ett proprietärt och slutet ekosystem för 
användning av digitala produkter och tjänster i olika miljöer, i syfte att möjliggöra 
verklig och höggradig interoperabilitet genom att produkterna och tjänsterna i fråga 
tillhandahålls i ett format som är öppet och möjliggör export till vilka digitala miljöer 
som helst.

15. Europaparlamentet betonar att rättsakten om digitala tjänster måste innehålla specifika 
och detaljerade bestämmelser, t.ex. en precisering av bestämmelserna för plattformar 
och sociala medier. Parlamentet anser att villkoren för anmälningar av innehåll måste 
specificeras med avseende på giltighet och uppföljning. Parlamentet anser också att 
åtgärder för att förebygga samt ålägga påföljder för missbruk – framför allt i form av 
upprepade oriktiga eller oegentliga anmälningar av innehåll – bör bygga på befintlig 
rättspraxis från Europeiska unionens domstol.
Parlamentet framhåller vidare behovet att begränsa plattformarnas ansvar för tjänster – 
särskilt när det gäller medieinnehåll – som redan står under en innehållsleverantörs 
redaktionella kontroll och där innehållsleverantören själv är föremål för omfattande 
reglering samt oberoende och effektiv tillsyn utövad av en erkänd oberoende behörig 
myndighet, i enlighet med ett system för anmälning och åtgärder som respekterar 
principerna i direktivet om elektronisk handel. Parlamentet anser att mindre, 
kommersiella och icke-kommersiella leverantörer inte ska omfattas av samma 
skyldigheter. Parlamentet betonar att varje ny rättslig ram på området digitala tjänster 
måste vara hanterbar för europeiska små och medelstora företag, inklusive nystartade 
företag, och därför bör omfatta proportionella skyldigheter och tydliga skyddsåtgärder 
för alla sektorer. Parlamentet betonar att bestämmelserna i rättsakten om digitala 
tjänster bör förhindra att plattformsoperatörer ändrar innehåll som står under en 
innehållsleverantörs redaktionella kontroll, i enlighet med unionsrätten. För fall där 
medieinnehåll behöver avlistas understryker parlamentet att det måste säkerställas att 
detta kan ske endast på grundval av ett domstolsbeslut. Innehållsleverantörer måste 
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höras innan tillgången till innehåll blockeras, utom när detta skulle hindra eller äventyra 
en pågående brottsutredning. Parlamentet anser att adekvata prövningsmekanismer, via 
både tvistlösningsorgan och rättsliga myndigheter, bör göras tillgängliga, och rimliga 
tidsramar bör tillämpas i detta sammanhang. Parlamentet anser att kommersiella 
värdtjänsteleverantörer som anses vara dominerande eller systemviktiga bör 
tillhandahålla en allmänt och anonymt tillgänglig mekanism för anmälningar av påstått 
olagligt innehåll som offentliggörs på deras plattformar. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att rättsakten om digitala tjänster inte får vare sig undergräva 
bestämmelserna i direktivet om audiovisuella medietjänster eller göra dem obsoleta. 
Parlamentet framhåller att rättsinnehavare bör ges tillgång till icke-personuppgifter som 
genereras av eller har anknytning till deras innehåll på plattformar, i enlighet med de 
villkor som föreskrivs i unionsrätten och efter en vederbörlig konsekvensbedömning.

16. Europaparlamentet rekommenderar starkt att plattformar som fungerar som e-
marknadsplatser informerar användarna om vilka huvudsakliga parametrar som avgör 
ordningen och rankningen av produkter som presenteras för användarna till följd av 
deras sökningar, särskilt om resultatet av en sökning har påverkats av någon ersättning 
som betalats av en leverantör, eller i fall där plattformsoperatören agerar som leverantör 
för vissa av de produkter som visas som sökresultat.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att utvidga det territoriella tillämpningsområdet 
för rättsakten om digitala tjänster till att även omfatta verksamhet som bedrivs av 
leverantörer av digitala tjänster som är etablerade i tredjeländer så länge de erbjuder 
sina tjänster i unionen. När mellanhänder är etablerade i ett tredjeland anser parlamentet 
att de bör utse en rättslig företrädare som är etablerad i unionen och som kan hållas 
ansvarig för de produkter eller tjänster som de erbjuder.

18. Europaparlamentet föreslår att plattformar som tillhandahåller ett omdömessystem för 
leverantörer av varor eller tjänster åläggs att tillhandahålla information om hur 
omdömena i fråga genereras. Parlamentet rekommenderar i detta avseende att de 
enskilda omdömen som matas in i sådana omdömessystem bör bygga på faktiska 
erfarenheter och härröra från en part i transaktionen. Parlamentet betonar att det 
enskilda omdömet inte bör publiceras om den person som avgett omdömet i fråga har 
fått någon fördel av att avge ett specifikt, positivt eller negativt omdöme.

19. Europaparlamentet påpekar att rättsakten om digitala tjänster bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt användare med funktionsnedsättning och garantera att de får tillgång 
till digitala tjänster. Kommissionen bör uppmuntra tjänsteleverantörer att utveckla 
tekniska verktyg som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning bosatta i 
unionen att till fullo använda och dra nytta av internettjänster.

20. Europaparlamentet rekommenderar att plattformar som tillhandahåller ett 
omdömessystem för leverantörer av varor eller tjänster gör det möjligt att överföra 
befintliga omdömen till en annan plattforms omdömessystem på leverantörens begäran 
och vid uppsägning av avtalet mellan plattformen och leverantören. Parlamentet betonar 
att konsumenterna måste informeras om varifrån omdömena kommer om de överförts 
från en annan plattform.
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