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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii 
prin servicii de intermediere online (Regulamentul P2B) a fost elaborată ca urmare directă a 
apelurilor făcute de Parlamentul European în Rezoluția sa din 15 iunie 2017 referitoare la 
platformele online și piața unică digitală1. 

În avizul său asupra raportului respectiv, Comisia pentru afaceri juridice a solicitat un cadru 
de reglementare adecvat și proporțional care să garanteze responsabilitatea, corectitudinea, 
încrederea și transparența în ceea ce privește procesele platformelor în vederea evitării 
discriminării și a arbitrariului față de partenerii de afaceri în ceea ce privește, printre altele, 
accesul la serviciu, referențiere adecvată și corectă, rezultatele căutărilor sau funcționarea 
unor interfețe de programare a aplicațiilor pertinente, pe baza principiilor interoperabilității și 
conformității aplicabile platformelor.

Raportorul salută propunerea de regulament privind P2B, ca prim efort de reglementare în 
acest domeniu de către legiuitori, și propune ca acest instrument să fie mai echilibrat în 
anumite privințe.

În ceea ce privește transparența practicilor în materie de ierarhizare, raportorul consideră că 
trebuie să se găsească un echilibru cu normele privind concurența. Prin urmare, platformele ar 
trebui să fie obligate să facă publice principiile care stau la baza parametrilor în funcție de 
care se face ierarhizarea, dar nu și algoritmii în sine, care ar trebui considerați secrete 
comerciale.

De asemenea, este foarte important să se facă diferența între o tranzacție și inițierea unei 
tranzacții. O simplă căutare a unui produs sau serviciu pe un motor de căutare nu ar trebui 
considerată o inițiere a unei tranzacții, ci doar o cerere de informații care ar putea conduce la 
inițierea unei tranzacții.

Deși raportorul salută cerința care prevede ca serviciile de intermediere online să ia măsuri 
corective prin instituirea de mecanisme reparatorii interne, medierea nu ar trebui să constituie 
o etapă obligatorie înainte ca un furnizor prin servicii de intermediere online să facă uz de 
procedurile judiciare.

Raportorul consideră că acest instrument specific este un prim pas binevenit în reglementarea 
acestui domeniu, dar trebuie să se țină seama că, pe viitor, vor trebui reglementate multe alte 
aspecte. Prin urmare, este important să se prevadă deja în acest instrument un proces elaborat 
de revizuire.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Serviciile de intermediere online și 
motoarele de căutare online, precum și 
tranzacțiile comerciale facilitate de aceste 
servicii au un potențial transfrontalier 
intrinsec și prezintă o importanță deosebită 
pentru buna funcționare a pieței interne a 
UE în cadrul economiei actuale. Practicile 
comerciale potențial inechitabile și 
dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel 
de servicii față de furnizorii prin servicii de 
intermediere online și de furnizorii prin 
site-uri web împiedică realizarea deplină a 
acestui potențial și afectează în mod 
negativ buna funcționare a pieței interne. În 
plus, realizarea deplină a acestui potențial 
este împiedicată, iar buna funcționare a 
pieței interne este afectată în mod negativ 
de faptul că, în anumite state membre, 
există dispoziții legislative divergente care 
reglementează, cu un grad de eficacitate 
variabil, aceste servicii, în timp ce în alte 
state membre se are în vedere adoptarea 
unor astfel de legi.

(5) Serviciile de intermediere online și 
motoarele de căutare online, precum și 
tranzacțiile facilitate de aceste servicii au 
un potențial transfrontalier intrinsec și 
prezintă o importanță deosebită pentru 
buna funcționare a pieței interne a UE în 
cadrul economiei actuale. Practicile 
comerciale potențial inechitabile și 
dăunătoare ale anumitor furnizori de astfel 
de servicii față de furnizorii prin servicii de 
intermediere online și de furnizorii prin 
site-uri web împiedică realizarea deplină a
acestui potențial și afectează în mod 
negativ buna funcționare a pieței interne. În 
plus, realizarea deplină a acestui potențial 
este împiedicată, iar buna funcționare a 
pieței interne este afectată în mod negativ 
de faptul că, în anumite state membre, 
există dispoziții legislative divergente care 
reglementează, cu un grad de eficacitate 
variabil, aceste servicii, în timp ce în alte 
state membre se are în vedere adoptarea 
unor astfel de legi.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întrucât serviciile de intermediere (7) Întrucât serviciile de intermediere 
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online și motoarele de căutare online au, în 
general, o dimensiune globală, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice 
furnizorilor respectivelor servicii indiferent 
dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau 
în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii 
cumulative a două condiții. În primul rând, 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online sau furnizorii prin site-uri web ar 
trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea 
rând, furnizorii prin servicii de 
intermediere online sau furnizorii prin site-
uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor 
servicii, să își ofere bunurile sau serviciile 
consumatorilor situați în Uniunea 
Europeană cel puțin pentru o parte a 
tranzacției. Acești consumatori ar trebui să 
se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își 
aibă reședința în Uniune și nici să aibă 
cetățenia vreunui stat membru. În 
consecință, prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online sau furnizorii prin site-uri web nu 
sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care 
sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează 
servicii de intermediere online sau motoare 
de căutare online pentru a-și oferi bunurile 
sau serviciile exclusiv consumatorilor 
situați în afara Uniunii sau unor persoane 
care nu sunt consumatori.

online și motoarele de căutare online au, în 
general, o dimensiune globală, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice 
furnizorilor respectivelor servicii indiferent 
dacă sunt stabiliți într-un stat membru sau 
în afara Uniunii, cu condiția îndeplinirii 
cumulative a două condiții. În primul rând, 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online sau furnizorii prin site-uri web ar 
trebui să fie stabiliți în Uniune. În al doilea 
rând, furnizorii prin servicii de 
intermediere online sau furnizorii prin site-
uri web ar trebui ca, prin furnizarea acestor 
servicii, să își ofere bunurile sau serviciile 
consumatorilor situați în Uniunea 
Europeană cel puțin pentru o parte a 
tranzacției. Acești consumatori ar trebui să 
se afle în Uniune, dar nu e nevoie să își 
aibă reședința în Uniune și nici să aibă 
cetățenia vreunui stat membru. În 
consecință, prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online sau furnizorii prin site-uri web nu 
sunt stabiliți în Uniune sau în cazul în care 
sunt stabiliți în Uniune, dar utilizează 
servicii de intermediere online sau motoare 
de căutare online pentru a-și oferi bunurile 
sau serviciile exclusiv consumatorilor 
situați în afara Uniunii sau exclusiv unor 
persoane care nu sunt consumatori.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O mare varietate de relații 
comerciale între întreprinderi și 
consumatori sunt intermediate online de 
către furnizori care oferă servicii 
multilaterale, bazate, în esență, pe același 
model de afaceri care presupune 

(8) O mare varietate de relații 
comerciale între întreprinderi și 
consumatori sunt intermediate online de 
către furnizori care oferă servicii 
multilaterale, bazate, în esență, pe același 
model de afaceri care presupune 
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construirea unui ecosistem. Pentru a 
reflecta serviciile relevante, serviciile de 
intermediere online ar trebui să fie definite 
într-un mod precis și neutru din punct de 
vedere tehnologic. Mai concret, aceste 
servicii ar trebui să constea în servicii ale 
societății informaționale, care se 
caracterizează prin faptul că vizează să 
faciliteze inițierea de tranzacții directe
între furnizorii prin servicii de intermediere 
online și consumatori, indiferent dacă 
tranzacțiile sunt încheiate, în cele din urmă, 
online, pe portalul online al furnizorului de 
servicii de intermediere online în cauză sau 
al furnizorului prin servicii de intermediere 
online, sau offline. În plus, serviciile ar 
trebui furnizate pe baza relațiilor 
contractuale existente atât între furnizori și 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online, cât și între furnizori și
consumatori. Ar trebui să se considere că 
există o astfel de relație contractuală atunci 
când ambele părți în cauză își exprimă 
intenția de a fi legate între ele în mod 
neechivoc și verificabil, fără să fie neapărat 
necesar un acord scris explicit în acest 
sens.

construirea unui ecosistem. Pentru a 
reflecta serviciile relevante, serviciile de 
intermediere online ar trebui să fie definite 
într-un mod precis și neutru din punct de 
vedere tehnologic. Mai concret, aceste 
servicii ar trebui să constea în servicii ale 
societății informaționale, care se 
caracterizează prin faptul că inițiază
tranzacții între furnizorii prin servicii de 
intermediere online și consumatori, 
indiferent dacă tranzacțiile sunt încheiate, 
în cele din urmă, pe portalul online al 
furnizorului de servicii de intermediere 
online în cauză sau pe cel al furnizorului 
prin servicii de intermediere online. În 
plus, serviciile ar trebui furnizate pe baza 
relațiilor contractuale existente între 
furnizori și furnizorii prin servicii de 
intermediere online în cazul în care 
furnizorii acționează drept intermediari 
față de consumatori. Ar trebui să se 
considere că există o astfel de relație 
contractuală atunci când ambele părți în 
cauză își exprimă intenția de a fi legate 
între ele în mod neechivoc și verificabil, 
fără să fie neapărat necesar un acord scris 
explicit în acest sens.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Din rațiuni de consecvență, 
definiția motorului de căutare online 
utilizată în prezentul regulament ar trebui 
aliniată la definiția utilizată în Directiva 
(UE) 2016/1148 a Parlamentului European 
și a Consiliului21.

(11) Din rațiuni de consecvență, 
definiția motorului de căutare online 
utilizată în prezentul regulament ar trebui 
aliniată la definiția utilizată în Directiva 
(UE) 2016/1148 a Parlamentului European 
și a Consiliului21. Cu toate acestea, se 
clarifică faptul că definiția include 
căutarea vocală, precum și motoare de 
căutare online care returnează direct 
informațiile privind conținutul solicitat.
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__________________ __________________

21 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind măsuri pentru un nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice în Uniune (JO L 
194, 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind măsuri pentru un nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice în Uniune (JO L 
194, 19.7.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Furnizorii de servicii de
intermediere își pot modifica termenii și 
condițiile ca răspuns la practicile care le 
pot cauza prejudicii imediate 
consumatorilor. Astfel de practici 
dăunătoare pot include frauda, mesajele 
spam, problemele de securitate, 
phishingul, utilizarea abuzivă a datelor 
sau situației financiare a consumatorilor 
etc. Având în vedere diversitatea 
intermediarilor și conținutul pe care 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online îl distribuie prin intermediul 
acestora, este posibil ca astfel de practici 
dăunătoare să nu fie întotdeauna 
prevăzute în condițiile speciale de către 
furnizorul de servicii de intermediere. În 
astfel de cazuri, furnizorii de servicii de 
intermediere sunt scutiți de termenul de 
15 zile de preaviz pentru aplicarea noilor 
termeni și condiții.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a-i proteja pe furnizorii care 
utilizează servicii de intermediere online, 
ar trebui să fie posibil ca o instanță 
competentă să stabilească faptul că 
termenele și condițiile neconforme nu sunt 
obligatorii pentru furnizorul prin servicii de 
intermediere online în cauză, cu efect ex 
nunc. Orice astfel de hotărâre a unei 
instanțe ar trebui totuși să se refere numai 
la dispozițiile specifice din cadrul 
termenelor și condițiilor care nu sunt 
conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să 
rămână valabile și executorii, în măsura în 
care pot fi izolate de dispozițiile 
neconforme. Modificările bruște aduse 
termenelor și condițiilor existente pot 
perturba în mod semnificativ activitatea 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online. Pentru a limita astfel de efecte 
negative asupra furnizorilor prin servicii de 
intermediere online și pentru a descuraja 
un astfel de comportament, modificările 
făcute cu încălcarea obligației de a 
prevedea o perioadă de preaviz fixă ar 
trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite, 
adică să se considere că nu au existat 
niciodată, cu efecte erga omnes și ex tunc.

(15) Pentru a-i proteja pe furnizorii care 
utilizează servicii de intermediere online, 
ar trebui să fie posibil ca o instanță 
competentă să stabilească faptul că 
termenele și condițiile neconforme nu sunt 
obligatorii pentru furnizorul prin servicii de 
intermediere online în cauză, cu efect ex 
nunc. Orice astfel de hotărâre a unei 
instanțe ar trebui totuși să se refere numai 
la dispozițiile specifice din cadrul 
termenelor și condițiilor care nu sunt 
conforme. Celelalte dispoziții ar trebui să 
rămână valabile și executorii, în măsura în 
care pot fi izolate de dispozițiile 
neconforme. Modificările bruște aduse 
termenelor și condițiilor existente pot 
perturba în mod semnificativ activitatea 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online. Pentru a limita astfel de efecte 
negative asupra furnizorilor prin servicii de 
intermediere online și pentru a descuraja 
un astfel de comportament, modificările 
făcute cu încălcarea obligației de a 
prevedea o perioadă de preaviz fixă ar 
trebui, prin urmare, să fie nule și neavenite
pe durata respectivei perioade de preaviz.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Un furnizor de servicii de 
intermediere online poate avea motive 
legitime pentru a decide să suspende sau să 
sisteze furnizarea serviciilor sale, în 
întregime sau în parte, către un anumit 
furnizor prin servicii de intermediere 
online, inclusiv prin delistarea bunurilor 

(16) Un furnizor de servicii de 
intermediere online poate avea motive 
legitime pentru a decide să aplice restricții 
sau sancțiuni furnizorilor prin servicii de 
intermediere online, să suspende sau să 
sisteze furnizarea serviciilor sale, în 
întregime sau în parte, către un anumit 
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sau serviciilor individuale ale unui anumit 
furnizor prin servicii de intermediere 
online sau prin eliminarea efectivă a 
acestora din rezultatele căutării. Cu toate 
acestea, dat fiind că deciziile respective pot 
afecta în mod semnificativ interesele 
furnizorului prin servicii de intermediere 
online în cauză, acesta ar trebui să fie 
informat în mod corespunzător cu privire la 
justificarea deciziilor respective. 
Justificarea ar trebui să le permită 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online să aprecieze dacă decizia respectivă 
poate fi atacată, ceea ce ar îmbunătăți 
posibilitățile acestora de a recurge la 
măsuri reparatorii eficace în caz de nevoie. 
În plus, obligația de a furniza o justificare 
ar trebui să permită prevenirea ori 
remedierea oricărei acțiuni de eliminare 
neintenționată a conținutului online 
furnizat de furnizorii prin servicii de 
intermediere online pe care furnizorul îl 
consideră, în mod incorect, a fi conținut 
ilegal, în conformitate cu Recomandarea 
(UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În 
justificare ar trebui să se identifice motivul 
sau motivele obiective care au stat la baza 
deciziei, pornind de la motivele expuse în 
prealabil de furnizor în termene și condiții, 
și ar trebui să se facă trimitere în mod 
proporțional la circumstanțele specifice 
relevante care au condus la adoptarea 
respectivei decizii.

furnizor prin servicii de intermediere 
online, inclusiv prin delistarea bunurilor 
sau serviciilor individuale ale unui anumit 
furnizor prin servicii de intermediere 
online sau prin eliminarea efectivă a 
acestora din rezultatele căutării. Aceasta 
pot include încălcarea termenilor și 
condițiilor, precum și o încălcare a 
normelor de către furnizorii prin servicii 
de intermediere online care ar putea 
aduce prejudicii consumatorilor sau 
platformelor (cum ar fi, printre altele: 
probleme de securitate, fraudă, mesaje 
spam, conținut ilegal și dăunător). Dat 
fiind că deciziile respective pot afecta în 
mod semnificativ interesele furnizorului 
prin servicii de intermediere online în 
cauză, precum și exercitarea drepturilor 
fundamentale ale furnizorilor prin servicii 
de intermediere online, cum ar fi 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială și libertatea de exprimare, 
acesta ar trebui să fie informat în mod 
corespunzător cu privire la justificarea 
deciziilor respective. Justificarea ar trebui 
să le permită furnizorilor prin servicii de 
intermediere online să aprecieze dacă 
decizia respectivă poate fi atacată, ceea ce 
ar îmbunătăți posibilitățile acestora de a 
recurge la măsuri reparatorii eficace în caz 
de nevoie. În plus, obligația de a furniza o 
justificare ar trebui să permită prevenirea 
ori remedierea oricărei acțiuni de eliminare 
neintenționată a conținutului online 
furnizat de furnizorii prin servicii de 
intermediere online pe care furnizorul îl 
consideră, în mod incorect, a fi conținut 
ilegal, în conformitate cu Recomandarea 
(UE) nr. 2018/334 a Comisiei22. În 
justificare ar trebui să se identifice motivul 
sau motivele obiective care au stat la baza 
deciziei, pornind de la motivele expuse în 
prealabil de furnizor în termene și condiții, 
și ar trebui să se facă trimitere în mod 
proporțional la circumstanțele specifice 
relevante care au condus la adoptarea 
respectivei decizii.

__________________ __________________
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22 Recomandarea (UE) 2018/334 a 
Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri 
de combatere eficace a conținutului ilegal 
online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

22 Recomandarea (UE) 2018/334 a 
Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri 
de combatere eficace a conținutului ilegal 
online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Dat fiind că furnizorii de servicii 
de intermediere lucrează deseori cu 
canale de distribuție suplimentare ale 
programelor afiliate, transparența față de 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online ar trebui să fie asigurată în această 
privință. Toți furnizorii prin servicii de 
intermediere online ar trebui să aibă 
dreptul de a aduce ajustări canalelor prin 
care se tranzacționează ofertele lor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În sensul prezentului regulament, 
serviciul unui furnizor intră în 
concurență cu serviciile celorlalți 
furnizori prin servicii de intermediere 
online ai săi în cazul în care este 
considerat interschimbabil sau substituibil 
de către consumatorii serviciului de 
intermediere online, inclusiv datorită 
caracteristicilor, prețurilor sau utilizărilor 
prevăzute ale serviciilor.
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Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Capacitatea de a accesa și de a 
utiliza datele, inclusiv datele cu caracter 
personal, poate facilita crearea de valoare 
într-o măsură importantă în economia 
platformelor online. În consecință, este 
important ca furnizorii de servicii de 
intermediere online să ofere furnizorilor 
care utilizează servicii de intermediere 
online o descriere clară a sferei de 
cuprindere, a naturii și a condițiilor de 
acces și de utilizare a anumitor categorii de 
date. Descrierea ar trebui să fie 
proporțională și s-ar putea referi la 
condițiile generale de acces mai degrabă 
decât la o identificare exhaustivă a datelor 
efective sau a categoriilor de date, astfel 
încât să permită furnizorilor care utilizează 
servicii de intermediere online să înțeleagă 
dacă pot utiliza datele pentru a spori 
crearea de valoare, inclusiv prin reținerea 
eventuală a serviciilor de date furnizate de 
terți. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui să se facă în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului.24

(20) Capacitatea de a accesa și de a 
utiliza datele, inclusiv datele cu caracter 
personal, poate facilita crearea de valoare 
într-o măsură importantă în economia 
platformelor online. În consecință, este 
important ca furnizorii de servicii de 
intermediere online să ofere furnizorilor 
care utilizează servicii de intermediere 
online o descriere clară a sferei de 
cuprindere, a naturii și a condițiilor de 
acces și de utilizare a anumitor categorii de 
date. Descrierea ar trebui să fie 
proporțională și s-ar putea referi la 
condițiile generale de acces mai degrabă 
decât la o identificare exhaustivă a datelor 
efective sau a categoriilor de date, astfel 
încât să permită furnizorilor care utilizează 
servicii de intermediere online să înțeleagă 
dacă pot utiliza datele pentru a spori 
crearea de valoare, inclusiv prin reținerea 
eventuală a serviciilor de date furnizate de 
terți. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui să se facă în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului.24Prezentul regulament nu ar 
trebui să le impună furnizorilor de servicii 
de intermediere online să facă schimb de 
date cu caracter personal cu părți terțe 
dincolo de ceea ce este prevăzut în 
politicile lor de confidențialitate.

__________________ __________________

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 

24 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
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privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Furnizorii de servicii de 
intermediere online pot, în anumite cazuri, 
să limiteze în cadrul termenelor și 
condițiilor capacitatea furnizorilor care 
utilizează servicii de intermediere online de 
a oferi bunuri sau servicii consumatorilor 
în condiții mai favorabile prin alte mijloace 
decât prin intermediul serviciilor de 
intermediere online respective. În aceste 
cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să 
expună motivele pentru care au luat o astfel 
de decizie, referindu-se în special la 
principalele considerente de ordin 
economic, comercial sau juridic pentru 
aplicarea respectivelor restricții. Această 
obligație de transparență nu ar trebui, 
totuși, să fie înțeleasă ca afectând 
evaluarea legalității unor astfel de 
restricții în temeiul altor acte ale Uniunii 
sau al legilor statelor membre în 
conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv 
în domeniul concurenței și al practicilor 
comerciale neloiale, și nici aplicarea unor 
astfel de legi.

(21) Furnizorii de servicii de 
intermediere online pot, în anumite cazuri, 
să limiteze în cadrul termenelor și 
condițiilor capacitatea furnizorilor care 
utilizează servicii de intermediere online de 
a oferi bunuri sau servicii consumatorilor 
în condiții mai favorabile prin alte mijloace 
decât prin intermediul serviciilor de 
intermediere online respective. În aceste 
cazuri, furnizorii în cauză ar trebui să 
expună motivele pentru care au luat o astfel 
de decizie, referindu-se în special la 
principalele considerente de ordin 
economic, comercial sau juridic pentru 
aplicarea respectivelor restricții.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Furnizorilor prin servicii de 
intermediere online ar trebui să li se 
acorde control deplin asupra propriilor 
drepturi de proprietate intelectuală. 
Furnizorii de servicii de intermediere 
online ar trebui să facă uz de aceste 
drepturi numai cu consimțământul 
explicit al furnizorului prin servicii de 
intermediere online. Ar trebui să se 
respecte condițiile de utilizare a acestor 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de intermediere online și 
motoarelor de căutare online furnizate sau 
oferite spre furnizare furnizorilor prin 
servicii de intermediere online și, respectiv, 
furnizorilor prin site-uri web care își au 
sediul sau reședința în Uniune și care 
apelează la servicii de intermediere online 
sau motoare de căutare online pentru a-și 
oferi bunurile sau serviciile consumatorilor 
aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de 
locul de stabilire sau de reședință al 
furnizorilor serviciilor respective.

2. Prezentul regulament se aplică 
serviciilor de intermediere online și 
motoarelor de căutare online furnizate sau 
oferite spre furnizare furnizorilor prin 
servicii de intermediere online și, respectiv, 
furnizorilor prin site-uri web care își au 
sediul în Uniune sau care își desfășoară 
activitatea în Uniune și care apelează la 
servicii de intermediere online sau motoare 
de căutare online pentru a-și oferi bunurile 
sau serviciile consumatorilor aflați pe 
teritoriul Uniunii, indiferent de locul de 
stabilire sau de reședință al furnizorilor 
serviciilor respective.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu aduce 
atingere măsurilor sectoriale luate la 
nivelul Uniunii sau la nivel național, în 
conformitate cu dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) le permit furnizorilor prin servicii 
de intermediere online să ofere bunuri sau 
servicii consumatorilor, cu scopul de a 
facilita inițierea unor tranzacții directe 
între respectivii furnizori și consumatori, 
indiferent de locul în care se încheie în 
ultimă instanță respectivele tranzacții;

(b) scopul lor principal este de a le 
permite furnizorilor prin servicii de 
intermediere online să ofere bunuri sau 
servicii consumatorilor prin inițierea unor 
tranzacții online directe între respectivii 
furnizori și consumatori pe portalul online 
al furnizorului de servicii de intermediere 
online respectiv sau printr-o legătură 
directă către cel al furnizorului prin 
servicii de intermediere online.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt furnizate furnizorilor prin 
servicii de intermediere online pe baza unei 
relații contractuale între, pe de o parte,
furnizorul respectivelor servicii și, pe de 
altă parte, atât furnizorii care utilizează 

(c) sunt furnizate furnizorilor prin 
servicii de intermediere online pe baza unei 
relații contractuale între furnizorul 
respectivelor servicii și furnizorii prin 
servicii de intermediere online care le 
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servicii de intermediere online în cauză, 
cât și consumatorii cărora acești furnizori 
prin servicii de intermediere online le oferă 
bunuri sau servicii;

oferă bunuri și servicii consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „ierarhie” înseamnă vizibilitatea 
relativă acordată bunurilor sau serviciilor 
oferite consumatorilor de către furnizorii 
care utilizează servicii de intermediere 
online prin intermediul respectivelor 
servicii sau cea acordată site-urilor internet 
indexate pentru consumatori de către 
motoarele de căutare online, astfel cum 
este prezentată, organizată sau comunicată 
respectivilor consumatori de către 
furnizorii de servicii de intermediere online 
sau de către furnizorii de motoare de 
căutare online, indiferent de mijloacele 
tehnologice folosite pentru această 
prezentare, organizare sau comunicare;

(8) „ierarhie” înseamnă vizibilitatea 
relativă în rezultatele căutărilor acordată 
bunurilor sau serviciilor oferite 
consumatorilor de către furnizorii care 
utilizează servicii de intermediere online 
prin intermediul respectivelor servicii sau 
cea acordată site-urilor internet indexate 
pentru consumatori de către motoarele de 
căutare online, astfel cum este prezentată, 
organizată sau comunicată respectivilor 
consumatori de către furnizorii de servicii 
de intermediere online sau de către 
furnizorii de motoare de căutare online, 
indiferent de mijloacele tehnologice 
folosite pentru această prezentare, 
organizare sau comunicare;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „termene și condiții” înseamnă 
toate termenele, condițiile, clauzele și alte 
informații, indiferent de denumirea sau 
forma sub care sub prezentate, care 
reglementează relația contractuală dintre 

(10) „termene și condiții” înseamnă 
termenele, condițiile și clauzele care 
reglementează relația contractuală dintre 
furnizorul de servicii de intermediere 
online și furnizorii care utilizează serviciile 
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furnizorul de servicii de intermediere 
online și furnizorii care utilizează serviciile 
de intermediere online ale acestora și care 
sunt stabilite în mod unilateral de către 
furnizorul de servicii de intermediere 
online.

de intermediere online ale acestora și care 
sunt stabilite în mod unilateral de către 
furnizorul de servicii de intermediere 
online.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilesc motivele obiective pentru 
deciziile de a suspenda sau de a sista, în 
totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor 
lor de intermediere online către furnizorii 
care utilizează respectivele servicii.

(c) stabilesc motivele obiective pentru 
deciziile de a suspenda sau de a sista, în 
totalitate sau în parte, furnizarea serviciilor 
lor de intermediere online către furnizorii 
care utilizează respectivele servicii. Atunci 
când iau astfel de decizii, furnizorii de 
servicii de intermediere online trebuie să 
respecte drepturile fundamentale 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a UE și principiul 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Furnizorii de servicii de 
intermediere online ar trebui să informeze 
furnizorii prin servicii de intermediere 
online cu privire la canalele lor de 
distribuție suplimentare și la potențialele 
lor programe afiliate cărora urmează să le 
ofere serviciile furnizorilor prin servicii de 
intermediere online. Furnizorilor prin 
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servicii de intermediere online ar trebui să 
li se acorde dreptul de a solicita să fie 
eliminați din astfel de canale de 
distribuție suplimentare.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere 
online notifică furnizorilor prin servicii de 
intermediere online în cauză orice 
modificare avută în vedere a termenelor și 
condițiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere 
online notifică furnizorilor prin servicii de 
intermediere online în cauză orice 
modificare substanțială a termenelor și 
condițiilor care îi afectează într-un mod 
care nu poate fi neglijat.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificările avute în vedere nu se pun în 
aplicare înainte de expirarea unei perioade 
de preaviz care este rezonabilă și 
proporțională cu natura și anvergura 
modificărilor avute în vedere și cu 
consecințele acestora pentru furnizorul prin 
servicii de intermediere online în cauză. 
Această perioadă de preaviz este de cel 
puțin 15 zile de la data la care furnizorul de 
servicii de intermediere online le notifică 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online în cauză modificările avute în 
vedere.

Modificările avute în vedere nu se pun în 
aplicare înainte de expirarea unei perioade 
de preaviz care este rezonabilă și 
proporțională cu natura și anvergura 
modificărilor avute în vedere și cu 
consecințele acestora pentru furnizorul prin 
servicii de intermediere online în cauză. 
Această perioadă de preaviz este de cel 
puțin 7 zile de la data la care furnizorul de 
servicii de intermediere online le notifică 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online în cauză modificările avute în 
vedere.

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorul prin servicii de intermediere 
online în cauză poate, fie printr-o declarație 
scrisă, fie printr-o acțiune fără echivoc, să 
renunțe la perioada de preaviz menționată 
la al doilea paragraf.

Furnizorul prin servicii de intermediere 
online în cauză poate, printr-o declarație 
scrisă, să renunțe la perioada de preaviz 
menționată la al doilea paragraf. În 
decursul perioadei de 7 zile, furnizorii de 
servicii de intermediere online le pot 
solicita furnizorilor prin servicii de 
intermediere online să accepte termenii și 
condițiile modificate în cazul în care 
intenționează să transmită bunuri, 
conținut sau servicii noi către serviciul de 
intermediere online.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Modificarea termenelor și 
condițiilor efectuată de către un furnizor de 
servicii de intermediere online cu 
încălcarea dispozițiilor alineatului (3) este 
nulă și neavenită.

4. Modificarea termenelor și 
condițiilor efectuată de către un furnizor de 
servicii de intermediere online cu 
încălcarea dispozițiilor alineatului (3) este 
nulă și neavenită pe durata rămasă din 
perioada de preaviz.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Alineatul (3) nu se aplică în cazul 
în care un furnizor de servicii de 
intermediere online face obiectul unei 
obligații juridice în virtutea căreia are 
obligația de a modifica termenele și 
condițiile într-un mod care nu îi permite să 
respecte perioada de preaviz menționată la 
alineatul (3) al doilea paragraf.

5. Alineatul (3) nu se aplică în cazul 
în care un furnizor de servicii de 
intermediere online face obiectul unei 
obligații juridice în virtutea căreia are 
obligația de a modifica termenele și 
condițiile într-un mod care nu îi permite să 
respecte perioada de preaviz menționată la 
alineatul (3) al doilea paragraf. Alineatul 
(3) nu se aplică în cazul în care termenii 
și condițiile au fost modificate pentru a 
proteja interesul legitim al consumatorilor 
sau integritatea platformei.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de motoare de căutare 
online prezintă furnizorilor prin site-uri 
web principalii parametri pe baza cărora se 
stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o 
descriere ușor accesibilă publicului, 
redactată într-un limbaj clar și lipsit de 
ambiguități cu privire la motoarele de 
căutare online ale furnizorilor în cauză. 
Furnizorii actualizează descrierea 
respectivă dacă este cazul.

2. Furnizorii de motoare de căutare 
online prezintă furnizorilor prin site-uri 
web principalii parametri pe baza cărora se 
stabilește ierarhia, furnizând în acest sens o 
descriere ușor accesibilă publicului, 
redactată într-un limbaj clar și lipsit de 
ambiguități cu privire la motoarele de 
căutare online ale furnizorilor în cauză. 
Furnizorii actualizează descrierea 
respectivă în funcție de modificările 
semnificative despre care se poate 
presupune, în mod rezonabil, că afectează 
furnizorii prin site-uri web într-un mod 
care nu poate fi neglijat.

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Furnizorii de servicii de 
intermediere online și furnizorii de motoare 
de căutare online nu sunt obligați, atunci 
când se conformează cerințelor prevăzute 
de prezentul articol, să divulge vreun 
secret comercial, astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) din Directiva 
(UE) 2016/943.

4. Furnizorii de servicii de 
intermediere online și furnizorii de motoare 
de căutare online nu sunt obligați, atunci 
când se conformează cerințelor prevăzute 
de prezentul articol, să divulge vreo 
informație care ar putea să faciliteze fie 
manipularea rezultatelor, fie înșelarea 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de motoare de căutare 
online ar trebui să prezinte furnizorilor 
prin site-uri web o descriere a oricărui 
tratament diferențiat pe care îl acordă sau 
îl pot acorda, pe de o parte, bunurilor sau 
serviciilor oferite consumatorilor prin 
intermediul respectivelor servicii ale 
motoarelor de căutare online fie de 
furnizorul însuși, fie de furnizori prin 
site-uri web care sunt controlați de acesta 
și, pe de altă parte, altor furnizori prin 
site-uri web.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6– alineatul 2– partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Descrierea menționată la alineatul
(1) acoperă cel puțin, dacă este cazul, orice 
tratament diferențiat acordat prin măsuri 
specifice luate de furnizorul de servicii de 
intermediere online sau prin 
comportamentul acestuia referitor la 
oricare dintre următoarele elemente:

2. Descrierea menționată la alineatele
(1) și (2) acoperă cel puțin, dacă este cazul, 
orice tratament diferențiat acordat prin 
măsuri specifice luate de furnizorul de 
servicii de intermediere online sau de 
furnizorul de motoare de căutare online 
sau prin comportamentul acestuia referitor 
la oricare dintre următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice plată directă sau indirectă 
percepută pentru utilizarea serviciilor de 
intermediere online în cauză;

(c) orice plată directă sau indirectă 
percepută pentru utilizarea serviciilor de 
intermediere online sau a serviciilor 
motoarelor de căutare online în cauză;

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Furnizorii prin servicii de 
intermediere online se asigură că datele 
privind bunurile și serviciile lor, în special 
toate elementele legate de preț, pe care le 
prezintă furnizorilor de servicii de 
intermediere online sunt exacte și 
adecvate pentru a le permite să își 
respecte obligațiile legale, în special față 
de consumator.
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Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obligația prevăzută la alineatul (1)
nu aduce atingere niciunei interdicții sau 
limitări legate de impunerea unor astfel de 
restricții care rezultă din aplicarea altor 
norme ale Uniunii sau a normelor naționale 
care sunt conforme cu dreptul Uniunii și la 
care sunt supuși furnizorii de servicii de 
intermediere online.

2. Prezentul regulament nu aduce 
atingere niciunei interdicții sau limitări 
legate de impunerea unor astfel de restricții 
care rezultă din aplicarea altor norme ale 
Uniunii sau a normelor naționale care sunt 
conforme cu dreptul Uniunii și la care sunt 
supuși furnizorii de servicii de intermediere 
online.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9– alineatul 4– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere 
online stabilesc anual și pun la dispoziția 
publicului larg într-o formă ușor 
accesibilă informațiile privind 
funcționarea și eficacitatea sistemului lor 
intern de soluționare a reclamațiilor.

Furnizorii de servicii de intermediere 
online pun la dispoziție într-o formă ușor 
accesibilă descrierea principalelor tipuri 
de probleme cu care se pot confrunta 
întreprinderile atunci când folosesc 
serviciul de intermediere online.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9– alineatul 4– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste informații includ numărul total de Aceste informații includ numărul total de 
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reclamații primite, obiectul acestora,
perioada de timp necesară pentru tratarea 
lor și decizia luată cu privire la acestea.

reclamații primite, principalele tipuri de 
reclamații și perioada de timp medie 
necesară pentru tratarea lor.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 10– alineatul 1– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de intermediere 
online identifică în termenele și condițiile 
lor unul sau mai mulți mediatori cu care 
sunt dispuși să colaboreze în încercarea de 
a ajunge la un acord cu furnizorii care 
utilizează servicii de intermediere online cu 
privire la soluționarea, pe cale 
extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre 
furnizorul de servicii de intermediere și 
furnizorul care utilizează respectivele 
servicii de intermediere online, litigii ce 
apar în legătură cu furnizarea serviciilor de 
intermediere online în cauză, inclusiv a 
reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate 
prin intermediul sistemul intern de 
soluționare a reclamațiilor menționat la 
articolul 9.

Furnizorii de servicii de intermediere 
online ar trebui să încerce să identifice în 
termenele și condițiile lor unul sau mai 
mulți mediatori cu care sunt dispuși să 
colaboreze în încercarea de a ajunge la un 
acord cu furnizorii care utilizează servicii 
de intermediere online cu privire la 
soluționarea, pe cale extrajudiciară, a 
eventualelor litigii dintre furnizorul de 
servicii de intermediere și furnizorul care 
utilizează respectivele servicii de 
intermediere online, litigii ce apar în 
legătură cu furnizarea serviciilor de 
intermediere online în cauză, inclusiv a 
reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate 
prin intermediul sistemul intern de 
soluționare a reclamațiilor menționat la 
articolul 9.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Furnizorii de servicii de 
intermediere online trebuie să se implice
cu bună credință în orice încercare de a se 
ajunge la un acord prin intermediul 

3. Părțile implicate în mediere se 
angajează cu bună credință în orice 
încercare de a se ajunge la un acord prin 
intermediul oricăruia dintre mediatorii pe 
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oricăruia dintre mediatorii pe care i-au 
identificat în conformitate cu alineatul (1), 
în vederea ajungerii la un acord cu privire 
la soluționarea litigiului.

care i-au identificat în conformitate cu 
alineatul (1), în vederea ajungerii la un 
acord cu privire la soluționarea litigiului
într-un termen de cel mult 25 de zile de la 
inițierea medierii, cu excepția cazului în 
care respectarea acestui termen-limită ar 
constitui o sarcină excesivă având în 
vedere complexitatea litigiului. În această 
situație, ar trebui să se ajungă la un acord 
în termen de cel mult 90 de zile.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Furnizorii de servicii de 
intermediere online suportă un procentaj 
rezonabil din costurile totale ale medierii în 
fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil 
din costurile totale se determină pe baza 
unei sugestii din partea mediatorului, 
ținând seama de toate elementele relevante 
ale cazului în discuție, în special de 
meritele relative ale pretențiilor părților 
aflate în litigiu, de comportamentul 
părților, precum și de dimensiunea și 
puterea financiară a părților una în raport 
cu cealaltă. Cu toate acestea, furnizorii de
servicii de intermediere online trebuie, în 
orice caz, să suporte cel puțin jumătate din 
costurile totale.

4. Furnizorii de servicii de 
intermediere online și furnizorii prin 
servicii de intermediere online suportă un 
procentaj rezonabil din costurile totale ale 
medierii în fiecare caz în parte. Procentajul 
rezonabil din costurile totale se determină 
pe baza unei sugestii din partea 
mediatorului, ținând seama de toate 
elementele relevante ale cazului în discuție, 
în special de meritele relative ale 
pretențiilor părților aflate în litigiu, de 
comportamentul părților, precum și de 
dimensiunea și puterea financiară a părților 
una în raport cu cealaltă. În cazul în care 
mediatorul constată că furnizorul prin
servicii de intermediere online acționează 
cu rea credință sau încearcă să abuzeze 
de procesul de mediere, el poate decide să 
îi impună acestuia să suporte mai mult de
jumătate din costul total.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Orice încercare de a se ajunge la un 
acord prin mediere cu privire la 
soluționarea unui litigiu în conformitate cu 
prezentul articol nu afectează drepturile 
furnizorilor de servicii de intermediere 
online și ale furnizorilor care utilizează 
serviciile de intermediere online în cauză 
de a iniția acțiuni în justiție în orice 
moment pe parcursul procesului de 
mediere sau după ce acesta a luat sfârșit.

5. Orice încercare de a se ajunge la un 
acord prin mediere cu privire la 
soluționarea unui litigiu în conformitate cu 
prezentul articol nu afectează drepturile 
furnizorilor de servicii de intermediere 
online și ale furnizorilor care utilizează 
serviciile de intermediere online în cauză 
de a iniția acțiuni în justiție în orice 
moment pe parcursul procesului de 
mediere sau după ce acesta a luat sfârșit. 
Inițierea unei proceduri judiciare nu este 
condiționată de inițierea unei proceduri 
de mediere.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Furnizorii de servicii de 
intermediere online stabilesc anual și pun 
la dispoziția publicului larg într-o formă 
ușor accesibilă informațiile privind 
funcționarea și eficacitatea medierii 
legate de activități. Rapoartele respective 
includ cel puțin informații privind 
numărul total de cazuri de mediere, 
obiectul acestora, perioada de timp 
necesară pentru tratarea reclamațiilor și 
decizia luată cu privire la acestea.

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizațiile și asociațiile care au 
un interes legitim în ceea ce privește 
reprezentarea furnizorilor prin servicii de 
intermediere online sau a furnizorilor prin 
site-uri web, precum și organismele 
publice instituite în statele membre au 
dreptul de a introduce acțiuni în fața 
instanțelor naționale din Uniune, în 
conformitate cu dispozițiile în materie din 
legislația statului membru în care este 
introdusă acțiunea, în vederea opririi sau a 
interzicerii oricărei nerespectări de către 
furnizorii de servicii de intermediere online 
sau de către furnizorii de motoare de 
căutare online a cerințelor relevante
stabilite în prezentul regulament.

1. Organizațiile și asociațiile care au 
un interes legitim în ceea ce privește 
reprezentarea furnizorilor prin servicii de 
intermediere online sau a furnizorilor prin 
site-uri web, precum și organismele 
publice instituite în statele membre au 
dreptul de a introduce acțiuni în fața 
instanțelor naționale din Uniune, în 
conformitate cu dispozițiile în materie din 
legislația statului membru în care este 
introdusă acțiunea, în vederea opririi sau a 
interzicerii oricărei nerespectări de către 
furnizorii de servicii de intermediere online 
sau de către furnizorii de motoare de 
căutare online a cerințelor privind 
informarea, nediscriminarea și accesul la 
date stabilite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12– alineatul 2– paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile sau asociațiile au dreptul 
menționat la alineatul (1) numai în cazul în 
care, la momentul introducerii acțiunii, 
îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

Organizațiile sau asociațiile au dreptul 
menționat la alineatul (1) numai în cazul în 
care, la momentul introducerii acțiunii și pe 
durata desfășurării acesteia, îndeplinesc
în continuare toate cerințele de mai jos:

Or. en
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. statele membre pot interzice ca 
finanțatorii privați terți să primească 
beneficii financiare directe sau indirecte 
prin intermediul procedurii judiciare sau 
al deciziei conexe;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de [data: trei ani de la 
data intrării în vigoare] și, ulterior, din trei
ani în trei ani, Comisia realizează o 
evaluare a prezentului regulament și 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European.

1. În termen de [data: doi ani de la 
data intrării în vigoare] și, ulterior, din doi
ani în doi ani, Comisia realizează o 
evaluare a prezentului regulament și 
prezintă un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European. După caz, Comisia 
prezintă o propunere legislativă de 
modificare a prezentului regulament, în 
special pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prima evaluare a prezentului 
regulament se efectuează, în special, în 
vederea evaluării respectării obligațiilor 

2. Revizuirea include cel puțin 
evaluarea: 
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prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8 și a 
impactului asupra economiei platformelor 
online a obligațiilor respective, pentru a 
aprecia dacă este posibil să fie necesare 
norme suplimentare, inclusiv în materie 
de asigurare a respectării legislației, în
vederea asigurării unui mediu de afaceri 
echitabil, previzibil, durabil și fiabil în 
cadrul pieței interne.

i. eficacității prezentului regulament, 
inclusiv a pragurilor definite la articolul 1 
alineatele (4) - (6); 

ii. eficacității codurilor de conduită 
stabilite pentru a îmbunătăți echitatea și 
transparența; 

iii. nevoii de a combate mai eficient 
practicile potențial dăunătoare folosite în 
tranzacțiile comerciale dintre motoarele 
de căutare online și furnizorii prin servicii 
de intermediere online ai acestora, în 
special în ceea ce privește aspectele 
identificate la articolul 2 litera (b) din 
Decizia C(2018)2393 a Comisiei de 
instituire a unui grup de experți pentru 
Observatorul UE privind economia 
platformelor online; 

iv. posibilelor efecte ale practicilor 
potențial dăunătoare asupra 
consumatorilor; 

v. nevoii de a include sistemele de operare 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament;

vi. nevoii de a stabili o listă neexhaustivă 
de practici neloiale.

Or. en
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