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14.1.2022 A9-0356/474

Amendamentul 474
Cristian-Silviu Bușoi
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale serviciilor în cauză și 
necesitatea corespunzătoare de a impune 
furnizorilor acestora anumite obligații 
specifice, este necesar să se distingă, în 
cadrul categoriei mai largi a furnizorilor de 
servicii de găzduire, astfel cum este 
definită în prezentul regulament, 
subcategoria platformelor online. 
Platformele online, cum ar fi rețelele 
sociale sau platformele multilaterale 
online, ar trebui să fie definite ca furnizori 
de servicii de găzduire care nu numai că 
stochează informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului la cererea acestora, 
ci și diseminează aceste informații 
publicului, din nou la cererea acestora. Cu 
toate acestea, pentru a se evita impunerea 
unor obligații prea generale, furnizorii de 
servicii de găzduire nu ar trebui să fie 
considerați platforme online în cazul în 
care diseminarea către public este doar o 
caracteristică minoră și pur auxiliară a unui 
alt serviciu și această caracteristică nu 
poate fi utilizată, din motive tehnice 
obiective, independent de acest alt serviciu 
principal, iar integrarea acestei 
caracteristici nu este un mijloc de a se 
sustrage normelor prezentului regulament 
aplicabile platformelor online. De 
exemplu, secțiunea de comentarii a unui 
ziar online ar putea constitui o astfel de 

(13) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale serviciilor în cauză și 
necesitatea corespunzătoare de a impune 
furnizorilor acestora anumite obligații 
specifice, este necesar să se distingă, în 
cadrul categoriei mai largi a furnizorilor de 
servicii de găzduire, astfel cum este 
definită în prezentul regulament, 
subcategoria platformelor online. 
Platformele online, cum ar fi rețelele 
sociale, platformele de partajare de 
conținut, platformele de transmitere în 
direct sau platformele multilaterale online, 
ar trebui să fie definite ca furnizori de 
servicii de găzduire care nu numai că 
stochează informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului la cererea acestora, 
ci și diseminează aceste informații 
publicului, din nou la cererea acestora, sau 
care joacă în alt mod un rol activ în 
diseminarea conținutului generat de 
utilizatori. Motoarele de căutare și 
serviciile echivalente pot fi considerate și 
ele platforme online, dacă aceste servicii 
corespund definiției platformelor online 
prevăzute în prezentul regulament. Cu 
toate acestea, pentru a se evita impunerea 
unor obligații prea generale, furnizorii de 
servicii de găzduire nu ar trebui să fie 
considerați platforme online în cazul în 
care diseminarea către public este doar o 
caracteristică minoră și pur auxiliară a unui 
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caracteristică, în condițiile în care este 
evident că este auxiliară serviciului 
principal, care constă în publicarea de știri 
sub responsabilitatea editorială a editorului.

alt serviciu și această caracteristică nu 
poate fi utilizată, din motive tehnice 
obiective, independent de acest alt serviciu 
principal, iar integrarea acestei 
caracteristici nu este un mijloc de a se 
sustrage normelor prezentului regulament 
aplicabile platformelor online. De 
exemplu, secțiunea de comentarii a unui 
ziar online ar putea constitui o astfel de 
caracteristică, în condițiile în care este 
evident că este auxiliară serviciului 
principal, care constă în publicarea de știri 
sub responsabilitatea editorială a editorului.
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14.1.2022 A9-0356/475

Amendamentul 475
Cristian-Silviu Bușoi
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

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 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65a) Interoperabilitatea cu platformele 
online foarte mari este de dorit, întrucât 
aceasta poate crea noi oportunități pentru 
dezvoltarea de servicii inovatoare, poate 
contracara efectul de blocare și poate 
asigura concurența și opțiunile 
utilizatorilor. Aceste posibilități ar trebui 
să le permită destinatarilor să beneficieze 
de interacțiunea dintre platforme. 
Platformele online foarte mari ar putea să 
ofere o interfață de programare a 
aplicațiilor prin care platformele terțe și 
destinatarii acestora să poată fi 
interoperabili cu principalele 
funcționalități și cu destinatarii serviciilor 
de bază oferite de platformă. Printre 
principalele funcționalități ar putea să se 
numere capacitatea de a primi informații 
din anumite conturi, de a partaja 
conținutul furnizat și de a reacționa la 
acesta. În plus, platformele online foarte 
mari ar putea asigura interoperabilitatea 
funcționalităților de bază ale serviciilor 
lor cu alte platforme online, pentru a 
permite comunicarea între platforme. 
Această posibilitate nu ar trebui să 
limiteze, împiedice sau întârzie 
capacitatea platformei online foarte mari 
de a soluționa probleme legate de 
securitate și ar trebui să fie în 
conformitate cu toate responsabilitățile 
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lor, în special în ceea ce privește 
drepturile fundamentale și protecția vieții 
private. Comisia ar trebui să solicite 
organismelor europene de standardizare 
să elaboreze standardele tehnice necesare 
privind interoperabilitatea, cum ar fi 
interoperabilitatea protocoalelor și 
interoperabilitatea și portabilitatea 
datelor.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Amendamentul 476
Cristian-Silviu Bușoi
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

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 65 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65b) Platformele online foarte mari ar 
trebui să asigure portabilitatea recenziilor 
către sistemul de reputație al altui 
operator de platformă, la încetarea 
contractului dintre platformă și utilizator. 
Din rațiuni de transparență, informațiile 
privind procesele, cerințele tehnice, 
termenele și taxele care se aplică în cazul 
în care utilizatorul unei platforme dorește 
să transfere recenziile în sistemul de 
reputație al altui operator de platformă ar 
trebui furnizate în prealabil. Atunci când 
se afișează recenziile importate din altă 
platformă, operatorul platformei care 
primește recenziile ar trebui să indice 
originea acestora, acolo unde este posibil.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Amendamentul 477
Cristian-Silviu Bușoi, Henna Virkkunen
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

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 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Furnizorii de servicii intermediare 
care se califică drept microîntreprinderi 
sau întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-
uri) în sensul anexei la Recomandarea 
2003/361/CE și care nu au reușit să 
obțină serviciile unui reprezentant legal 
după un efort rezonabil pot solicita 
coordonatorului serviciilor digitale din 
statul membru în care întreprinderea 
intenționează să desemneze un 
reprezentant legal să îi ajute să 
stabilească o cooperare mai strânsă și să 
recomande soluții posibile, inclusiv 
posibilități de reprezentare colectivă.

Or. en


