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14.1.2022 A9-0356/468

Amendamentul 468
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 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Platformele online foarte mari le 
oferă destinatarilor serviciului 
posibilitatea de a alege să utilizeze sisteme 
de recomandare de la furnizori terți, dacă 
sunt disponibile. Aceste platforme le oferă 
părților terțe în cauză acces echitabil și 
nediscriminatoriu la același sistem de 
operare, la caracteristici hardware sau 
software care sunt disponibile sau folosite 
în furnizarea, de către platformă, a 
propriilor sisteme de recomandare, 
precum și acces la indicatori privind 
performanța și modul de 
interacțiune. Platformele online foarte 
mari nu utilizează în scopuri comerciale 
niciuna dintre datele generate sau primite 
de la părți terțe și se asigură că orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
legate de activitățile respective respectă 
Regulamentul (UE) 2016/679, în special 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 5 alineatul (1) litera (c). 
Respectivele platforme pot limita accesul 
la sistemele de recomandare ale 
furnizorilor terți doar temporar, în 
măsura în care acest lucru este strict 
necesar pentru a aborda probleme 
tehnice, precum și în circumstanțe 
excepționale, atunci când acest lucru este 
justificat de o obligație în temeiul 
articolului 18 din Directiva 
(UE) 2020/0359 și al articolului 32 
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alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) 2016/679. Aceste limitări se notifică 
părților terțe afectate și comitetului în 
termen de 24 de ore. Comitetul poate 
solicita ca aceste limitări să fie eliminate 
sau modificate în cazul în care decide, 
prin vot majoritar, că ele nu sunt necesare 
sau sunt disproporționate. 

Or. en

Justificare

Amendament depus în conformitate cu noul articol 33a și pe baza raportului Comisiei IMCO 
privind o inițiativă legislativă [Rezoluția 2020/2018(INL), punctul 81 și capitolul VII]. O 
cerință referitoare la interoperabilitate a fost recomandată sub diferite forme de consilierii 
speciali ai vicepreședintei Comisiei Europene, Margrethe Vestager, precum și în cadrul 
raportului Furman și al altor rapoarte privind publicitatea digitală din Marea Britanie și în 
cadrul raportului Stigler din SUA. AEPD recomandă să se aibă în vedere posibilitatea 
introducerii unor cerințe referitoare la interoperabilitate pentru platformele online foarte 
mari (avizul AEPD, punctele 84-85). Concentrarea puterii la nivelul câtorva platforme mari 
de comunicare socială înseamnă că utilizatorii au posibilități de alegere limitate.
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14.1.2022 A9-0356/469

Amendamentul 469
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 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Interoperabilitatea

1. Platformele online foarte mari asigură 
interoperabilitatea principalelor 
funcționalități ale serviciilor lor, pentru a 
permite schimbul de informații 
interplatforme cu părțile terțe. 
Platformele online foarte mari 
documentează public toate interfețele de 
programare a aplicațiilor pe care le pun la 
dispoziție în acest scop.
2. Platformele online foarte mari pot 
limita accesul la principalele lor 
funcționalități doar temporar și în 
circumstanțe excepționale, atunci când 
acest lucru se justifică printr-o obligație 
prevăzută la articolul 18 din Directiva 
[XX] privind măsurile pentru asigurarea 
unui nivel comun ridicat de securitate 
cibernetică în Uniune, de abrogare a 
Directivei (UE) 2016/1148, sau la 
articolul 32 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) 2016/679. Aceste 
limitări se notifică părților terțe afectate și 
comitetului în termen de 24 de ore. 
Comitetul poate solicita eliminarea sau 
modificarea acestor limitări în cazul în 
care decide, prin vot majoritar, că ele nu 
sunt necesare sau sunt disproporționate.
3. Platformele online foarte mari nu 
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folosesc în sens comercial niciunele dintre 
datele generate sau primite de la părți 
terțe ca urmare a activităților de 
interoperabilitate în alte scopuri decât 
facilitarea acestor activități. Orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
legată de aceste activități trebuie să 
respecte Regulamentul (UE) 2016/679, în 
special articolul 6 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 5 alineatul (1) litera (c).
4. Comisia adoptă măsuri de punere în 
aplicare în care se precizează natura și 
domeniul de aplicare al obligațiilor 
menționate la alineatul (1), inclusiv 
standarde și protocoale deschise precum 
interfețele de programare a aplicațiilor.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Amendamentul 470
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 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Standarde privind consumul durabil

În conformitate cu normele prevăzute la 
articolul 34, Comisia sprijină și 
promovează elaborarea și punerea în 
aplicare a unor standarde voluntare 
stabilite de organismele de standardizare 
europene și internaționale relevante, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1025/2012, în ceea ce privește 
suficiența datelor, cu scopul de a reduce 
generarea de date, în special de date 
referitoare la trafic, inclusiv de a reduce 
consumul asociat de resurse și de energie 
electrică, de apă și de căldură din centrele 
de date.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Amendamentul 471
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 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Adunări ale cetățenilor europeni pentru 

codurile de conduită
Pentru fiecare cod de conduită, se 
instituie o Adunare a cetățenilor europeni 
care monitorizează rezultatele codurilor 
de conduită, organizează discuții publice 
privind principalele aspecte de interes și 
prezintă Comisiei recomandări de politici 
publice. Membrii Adunărilor cetățenilor 
europeni sunt selectați aleatoriu de către 
Comisie, astfel încât componența acestor 
adunări să fie reprezentativă pentru 
societatea europeană în general, ținând 
seama de gen, vârstă, reședință și clasă 
socială. Comisia poate emite orientări 
pentru a facilita înființarea de Adunări 
ale cetățenilor.

Or. en



AM\1247016RO.docx PE702.829v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.1.2022 A9-0356/472

Amendamentul 472
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 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50a
Taxa de supraveghere

Comisia percepe o taxă anuală de 
supraveghere de la platformele online 
foarte mari, astfel cum sunt definite la 
articolul 25. Taxa nu depășește costurile 
suportate pentru sarcinile de 
supraveghere în legătură cu articolele 25-
33 din prezentul regulament. Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 69 prin care se stabilesc metode 
de calcul pentru a determina taxa 
specifică pentru fiecare platformă online 
foarte mare, astfel cum este definită la 
articolul 25, pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Prezentul articol nu 
aduce atingere dreptului autorităților 
naționale competente de a aplica taxe în 
conformitate cu dreptul intern.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Amendamentul 473
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 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În termen de cel mult trei ani de la 
data aplicării prezentului regulament, 
Comisia, după consultarea comitetului, 
efectuează o evaluare a funcționării 
comitetului și prezintă un raport 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European, 
ținând seama de primii ani de aplicare a 
regulamentului. Acest raport, care se 
bazează pe constatări și ține seama în cea 
mai mare măsură posibilă de avizul 
comitetului, este însoțit, după caz, de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament în ceea ce privește structura 
comitetului.

4. În termen de cel mult trei ani de la 
data aplicării prezentului regulament, 
Comisia, după consultarea comitetului, 
efectuează o evaluare a punerii în aplicare 
a secțiunii 4, acordând o atenție deosebită 
nevoii de a asigura în mod mai eficace și 
mai uniform respectarea normelor 
aplicabile platformelor online foarte mari, 
și prezintă un raport Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Economic și Social European, ținând 
seama de primii ani de aplicare a 
regulamentului. Acest raport, care se 
bazează pe constatări și ține seama în cea 
mai mare măsură posibilă de avizul 
comitetului, este însoțit, după caz, de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament în ceea ce privește crearea 
unei structuri europene de supraveghere a 
platformelor în cadrul comitetului. 
Această evaluare se repetă o dată la doi 
ani.

Or. en


