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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/458

Amendamentul 458
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) În lumina necesității de a aplica 
efectiv norme specifice, inclusiv locale, de 
reglementare a închirierilor de vacanță pe 
termen scurt pentru a garanta interesul 
public de acces la locuințe la prețuri 
accesibile și pentru a combate penuria de 
locuințe de închiriat pe termen lung, 
platformele online ar trebui să verifice, 
prin consultarea bazelor de date puse la 
dispoziție de autoritățile competente, și să 
publice numerele de înregistrare ale 
închirierilor de vacanță pe termen scurt 
atunci când acest lucru este impus de 
dreptul Uniunii sau de dreptul intern, 
indiferent dacă persoanele fizice sau 
juridice care realizează închirieri de 
vacanță pe termen scurt sunt considerate 
sau nu comercianți în sensul prezentului 
regulament.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/459

Amendamentul 459
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numele și adresa de e-mail ale 
persoanei fizice sau ale entității care 
transmite notificarea, cu excepția cazului 
în care informațiile sunt considerate ca 
implicând una dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3-7 din Directiva 
2011/93/UE;

eliminat

Or. en

Justificare

Este esențial să se evite orice bariere sau efecte disuasive pentru potențialele notificări de 
conținut ilegal. În special atunci când notifică infracțiuni grave, notificatorii ar putea fi 
descurajați în momentul în care li se cere numele și adresa.

Așadar, persoanele ar trebui să poată notifica în mod anonim, acest lucru fiind deosebit de 
important pentru victime și pentru membrii grupurilor minoritare sau vulnerabile. În fine, 
opțiunea de a indica sau nu datele de contact este deja prevăzută în text, la articolul 14 
alineatul (4), care este acum contradictoriu într-o anumită măsură.
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/460

Amendamentul 460
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Fără a aduce atingere articolului 5 
din prezentul regulament și obligației de a 
da curs notificărilor fără întârzieri 
nejustificate, furnizorul de servicii 
intermediare notifică și destinatarul 
serviciului care a furnizat informațiile, 
atunci când datele de contact sunt 
disponibile, oferindu-i posibilitatea de a 
răspunde într-un termen rezonabil înainte 
de a lua măsuri împotriva conținutului 
notificat.

Or. en

Justificare

IMCO INL (P9_TA(2020)0272) Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea 
funcționării pieței unice, punctul 53: „îndeamnă Comisia să asigure accesul la mecanisme 
transparente, eficace, corecte și rapide de contra-notificare și de soluționare a plângerilor” 
și secțiunea privind notificarea și acțiunea: „— să ofere informații și căi de contestare a 
deciziei printr-o contra-notificare”. Conform jurisprudenței CEDO, orice act legislativ care 
permite luarea unor măsuri de blocare trebuie să includă obligația de a-i notifica și informa 
în mod proactiv pe cei care ar putea fi afectați în mod direct de acest lucru (CEDO, 
Kharitonov c. Russia, Cererea nr. 10795/14, punctul 44; CEDO, și alții.
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/461

Amendamentul 461
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune nu se aplică platformelor 
online care pot fi considerate 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici în 
sensul anexei la Recomandarea 
2003/361/CE.

Prezenta secțiune se aplică fără excepție 
platformelor comerciale online, cu 
excepția cazului în care acestea pot fi 
considerate drept microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și nu pot fi 
considerate drept platforme online foarte 
mari, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 din prezentul regulament, sau 
cu excepția cazului în care pot fi 
considerate drept servicii fără scop 
lucrativ cu mai puțin de 100 000 de 
utilizatori activi lunar.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/462

Amendamentul 462
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune nu se aplică 
platformelor online care sunt arhive 
educaționale sau științifice fără scop 
lucrativ, arhive digitale fără scop lucrativ 
și biblioteci digitale fără scop lucrativ.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/463

Amendamentul 463
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Transparența pentru un consum durabil

În cazul în care o platformă online le 
permite consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții, 
aceasta se asigură că le furnizează 
consumatorilor într-un mod clar și lipsit 
de ambiguitate și în timp real informații 
despre impactul asupra mediului al 
produselor și serviciilor sale, cum ar fi 
utilizarea unor metode de livrare 
sustenabile și eficiente, ambalarea 
sustenabilă și ecologică, precum și 
costurile de mediu pentru returnarea 
produselor în cazul retragerii.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/464

Amendamentul 464
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Transparența sistemelor de recomandare

1. Platformele online trebuie să indice în 
condițiile lor generale de utilizare și 
printr-o resursă online specifică, care 
poate fi ușor găsită și accesată de pe 
interfața online a platformei online atunci 
când se recomandă un conținut, în mod 
clar, accesibil și ușor de înțeles, 
principalii parametri utilizați în sistemele 
lor de recomandare și orice opțiune prin 
care destinatarul serviciului poate 
modifica sau influența parametrii 
principali pe care i-au pus la dispoziție.
2. Parametrii principali menționați la 
alineatul (1) includ cel puțin următoarele 
elemente:
(a) criteriile utilizate de sistemul relevant 
care, în mod individual sau colectiv, sunt 
cele mai semnificative pentru stabilirea 
recomandărilor;
(b) importanța relativă a acestor 
parametri;
(c) obiectivele pentru care a fost optimizat 
sistemul relevant; și
(d) dacă este cazul, o explicație a rolului 
pe care comportamentul destinatarilor 
serviciului îl joacă în modul în care 
sistemul relevant își produce rezultatele.
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RO Unită în diversitate RO

Protecția secretelor comerciale sau a 
proprietății intelectuale nu poate fi 
utilizată ca justificare pentru 
nedivulgarea informațiilor solicitate în 
temeiul prezentului articol.
3. În cazul în care sunt disponibile mai 
multe opțiuni în temeiul alineatului (1), 
platformele online trebuie să pună la 
dispoziție o funcție clară și ușor accesibilă 
pe interfața lor online care să îi permită 
destinatarului serviciului să selecteze și să 
modifice în orice moment opțiunea 
preferată pentru fiecare dintre sistemele 
de recomandare care determină ordinea 
relativă a informațiilor care îi sunt 
prezentate.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/465

Amendamentul 465
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta secțiune se aplică 
platformelor online care își furnizează 
serviciile unui număr mediu lunar de 
destinatari activi ai serviciilor în Uniune 
mai mare sau egal cu 45 de milioane, 
calculat în conformitate cu metodologia 
stabilită în actele delegate menționate la 
alineatul (3).

1. Prezenta secțiune se aplică 
platformelor online care își furnizează 
serviciile, timp de cel puțin patru luni 
consecutive, unui număr mediu lunar de 
destinatari activi ai serviciilor în Uniune 
mai mare sau egal cu 45 de milioane, 
calculat în conformitate cu metodologia 
stabilită în actele delegate menționate la 
alineatul (3). Această metodologie ar 
trebui să țină seama de orice factori 
tehnici care ar putea duce la subestimarea 
și supraestimarea semnificativă a 
destinatarilor activi lunar ai serviciului.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/466

Amendamentul 466
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Reprezentanții legali ai platformelor 

online foarte mari
În plus față de cerințele prevăzute la 
articolul 11, platformele online foarte 
mari trebuie să desemneze în scris o 
persoană fizică sau juridică care să 
acționeze în calitate de reprezentant legal 
al acestora în fiecare stat membru în care 
platforma online foarte mare își oferă 
serviciile, pentru a le permite 
destinatarilor serviciilor să comunice 
direct cu aceasta, în cel puțin una dintre 
limbile oficiale ale statului membru 
respectiv.

Or. en
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RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/467

Amendamentul 467
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Piața unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea 
Directivei 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Riscurile de mediu și sustenabilitatea

În plus față de ceea ce este prevăzut la 
articolul 26, platformele online foarte 
mari trebuie să identifice, să analizeze și 
să evalueze orice risc sistemic creat de 
orice impact asupra mediului, cum ar fi 
consumul de energie electrică și apă, 
producția de energie termică și emisiile de 
CO2 generate de furnizarea serviciului și 
a infrastructurii tehnice sau de 
modificarea comportamentului 
consumatorilor cu impact direct asupra 
mediului. În plus față de ceea ce este 
prevăzut la articolul 27, măsurile de 
atenuare a riscurilor trebuie să includă, 
atunci când este cazul, măsuri specifice 
menite să reducă consumul de apă și de 
energie electrică, producția de căldură și 
emisiile de CO2 asociate prestării 
serviciului și infrastructurii tehnice.

Or. en


