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8.12.2021 A9-0332/239

Amendamentul 239
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
în numele Grupului The Left

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Datele cu caracter personal 
colectate sau generate de gatekeeperi nu 
ar trebui să fie prelucrate în scopuri 
comerciale, cum ar fi marketingul direct, 
crearea de profiluri, publicitatea orientată 
în funcție de comportament și sistemele de 
recomandări bazate pe colectarea de date 
cu caracter personal.
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8.12.2021 A9-0332/240

Amendamentul 240
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
în numele Grupului The Left

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor 
cu caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal, cu excepția cazului în 
care utilizatorului final i s-a prezentat 
respectiva opțiune, iar acesta și-a dat 
consimțământul în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679 ;

(a) se abține de la combinarea și 
utilizarea transversală a datelor cu 
caracter personal obținute din aceste 
servicii de platformă esențiale cu date cu 
caracter personal provenite de la orice alt 
serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu 
caracter personal provenite de la servicii 
furnizate de terți și de la logarea 
utilizatorilor finali la alte servicii ale 
gatekeeperului, pentru a combina date cu 
caracter personal.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/241

Amendamentul 241
Emmanuel Maurel
în numele Grupului The Left

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze sau să se înregistreze la orice alt 
serviciu de platformă esențial identificat în 
temeiul articolului 3 sau care îndeplinește 
pragurile menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b) ca o condiție de 
acces, de abonare sau de înregistrare la 
oricare dintre serviciile lor de platformă 
esențiale identificate în temeiul articolului 
respectiv;

(f) nu le impune utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze, să se înregistreze sau să 
folosească orice alt serviciu de platformă 
esențial ca o condiție pentru a putea 
utiliza, accesa, a se abona sau a se 
înregistra la oricare dintre serviciile lor de 
platformă esențiale identificate în temeiul 
articolului respectiv;
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8.12.2021 A9-0332/242

Amendamentul 242
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
în numele Grupului The Left

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2016/679, nu face uz de 
consimțământ ca temei juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
care dezvăluie originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența la un sindicat, 
datele genetice sau biometrice, viața 
sexuală sau orientarea sexuală și 
sănătatea persoanei, în scopul de a viza 
persoane fizice în scopuri comerciale, 
cum ar fi publicitatea digitală.

Or. en



AM\1245265RO.docx PE702.837v01-00

RO Unită în diversitate RO

8.12.2021 A9-0332/243

Amendamentul 243
Emmanuel Maurel
în numele Grupului The Left

Raport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Actul legislativ privind piețele digitale
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 
direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 
furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea, 
prelucrarea și partajarea datelor cu 
caracter personal pentru a asigura 
conformitatea cu prezentul regulament, 
gatekeeperul ia măsurile necesare pentru a 
le permite utilizatorilor comerciali să 
obțină în mod direct consimțământul 
necesar prelucrării lor, atunci când au 
obligația în acest sens pentru a respecta 
normele și principiile Uniunii în materie de 
protecție a datelor și a vieții private în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE. Gatekeeperul nu 
face ca obținerea acestui consimțământ de 
către utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

Or. en

Justificare

The principle of non-circumvention laid down in Article 6a(2), according to which, when the 
consent of the end user is required to collect, process and share personal data, the access 
controller must give the user company the possibility of requesting consent directly, must not 
be rendered de facto inoperative by the possibility for access controllers to provide 
anonymized data instead, which is of very limited interest to the user company. In order to 
maintain their hegemony over data, which is the main cause of unfair competition in digital 
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markets, gatekeepers will systematically make use of this possibility. It is important to note, 
given the ability of gatekeepers to determine end-user choices, that obtaining consent from 
the business user should be no more difficult than obtaining consent from the gatekeeper.


