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8.12.2021 A9-0332/244

Amendamentul 244
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Smeriglio, Tiziana 
Beghin, Petra Kammerevert, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Nadine Morano, Hannes Heide, 
Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Younous Omarjee, Anne 
Sander, Brice Hortefeux, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Gatekeeperii pot furniza și alte 
servicii auxiliare, de exemplu activități de 
comerț cu amănuntul sau de distribuție 
destinate utilizatorilor finali, alături de 
serviciile lor de platformă esențiale. Astfel 
de servicii auxiliare pot concura cu 
utilizatorii comerciali ai serviciului de 
platformă esențial, pot contribui în mod 
semnificativ la dezechilibrul de pe o 
anumită piață și, în cele din urmă, pot 
spori în mod inechitabil puterea 
gatekeeperului, inclusiv în ceea ce 
privește partenerii de afaceri ai acestuia, 
cum ar fi furnizorii de bunuri sau servicii, 
care se bazează pe un astfel de serviciu 
auxiliar. Pentru a împiedica gatekeeperii 
să beneficieze în mod neloial de efectul de 
levier generat de furnizarea de servicii 
paralele, aceste servicii auxiliare ar trebui 
să facă, de asemenea, obiectul obligațiilor 
aplicabile serviciilor de platformă 
esențiale.

Or. en
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Justificare

The text adopted in IMCO omits to clearly include certain highly relevant ancillary services 
operated by gatekeepers, such as retail and distribution. The business partners of the 
gatekeeper have little or no choice but to rely on these ancillary services for the distribution 
of their works, and they are heavily impacted by the inordinate power which gatekeepers are 
able to leverage in these markets. By omitting these ancillary services, the text adopted in 
IMCO creates a legal loophole that will allow significant anti-competitive behaviours to 
continue. Failing to close this loophole will deprive some important European sectors, such 
as the audio-visual and book sectors, of any of the benefits provided by the DMA, particularly 
in the field of data sharing or abusive contractual clauses.
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8.12.2021 A9-0332/245

Amendamentul 245
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano 
Smeriglio, Tiziana Beghin, Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Petros 
Kokkalis, Patrizia Toia, Dimitrios Papadimoulis, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, 
Domènec Ruiz Devesa, Nadine Morano, Brice Hortefeux, Anne Sander, Jarosław 
Kalinowski, Younous Omarjee, Eugenia Rodríguez Palop, Andrea Cozzolino, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Asigurarea interoperabilității 
eficace a conținutului digital, a serviciilor 
sau a produselor achiziționate în mod 
legal de către utilizatorii finali, indiferent 
dacă acestea au fost achiziționate prin 
intermediul serviciului gatekeeperului sau 
prin intermediul unui furnizor terț care 
oferă conținut, serviciu sau produs digital 
similar.

Or. en

Justificare

O interoperabilitate sporită poate contribui la combaterea blocajului utilizatorilor și, în cele 
din urmă, la crearea de oportunități pentru servicii în vederea asigurării unei mai bune 
protecții a datelor. Consumatorul european ar trebui să poată alege din ce magazin dorește 
să achiziționeze conținuturi, indiferent de dispozitivul pe care îl deține.
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8.12.2021 A9-0332/246

Amendamentul 246
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Massimiliano Smeriglio, Tiziana Beghin, 
Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, 
Dimitrios Papadimoulis, Brice Hortefeux, Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, 
Nadine Morano, Younous Omarjee, Laura Ferrara, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Monika Beňová, Anne Sander, Sabrina Pignedoli, Konstantinos 
Arvanitis, Hannes Heide, Miroslav Číž

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

Propunere de regulament
Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Pentru a se asigura că utilizatorii 
finali nu sunt blocați în „silozuri” 
artificiale, limitând astfel posibilitățile de 
alegere ale consumatorilor și concurența 
loială pe o anumită piață, gatekeeperii ar 
trebui să se asigure că conținutul digital 
sau serviciile digitale oferite de furnizori 
terți sau de furnizori ai gatekeeperilor 
sunt interoperabile și accesibile atunci 
când utilizează caracteristicile hardware 
sau software ale gatekeeperului. 
Furnizorii gatekeeperilor și furnizorii terți 
de hardware ar trebui să aibă posibilitatea 
de a le solicita gatekeeperilor să furnizeze 
informațiile necesare în materie de 
interoperabilitate pentru a asigura 
interoperabilitatea conținutului sau 
serviciilor digitale cu hardware-ul sau 
software-ul gatekeeperului sau al terților.

Or. en

Justificare

O interoperabilitate sporită poate contribui la combaterea blocajului utilizatorilor și, în cele 
din urmă, la crearea de oportunități pentru servicii în vederea asigurării unei mai bune 
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protecții a datelor. Consumatorul european ar trebui să poată alege din ce magazin dorește 
să achiziționeze conținuturi, indiferent de dispozitivul pe care îl deține.


