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Amendamentul 482
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
François-Xavier Bellamy, Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, 
Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Luisa 
Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, Domènec Ruiz Devesa, 
Aldo Patriciello, Marcos Ros Sempere, César Luena, Nacho Sánchez Amor

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 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Se pot lua măsuri mai rapide și mai 
fiabile împotriva conținutului ilegal atunci 
când platformele online iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că notificările 
transmise de notificatorii de încredere prin 
intermediul mecanismelor de notificare și 
de acțiune prevăzute în prezentul 
regulament sunt tratate cu prioritate, fără a 
aduce atingere obligației de a prelucra și de 
a decide cu privire la toate notificările 
transmise în temeiul acestor mecanisme în 
timp util, în mod diligent și obiectiv. Un 
astfel de statut de notificator de încredere 
ar trebui acordat numai entităților, și nu 
persoanelor, care au demonstrat, printre 
altele, că au o expertiză și competențe 
deosebite în combaterea conținutului ilegal, 
că reprezintă interese colective și că 
lucrează în mod diligent și obiectiv. Astfel 
de entități pot avea caracter public, cum ar 
fi, în cazul conținutului cu caracter terorist, 
unitățile de semnalare a conținutului online 
ale autorităților naționale de aplicare a legii 
sau ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(„Europol”) sau pot fi organizații 

(46) Se pot lua măsuri mai rapide și mai 
fiabile împotriva conținutului ilegal atunci 
când platformele online iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că notificările 
transmise de notificatorii de încredere prin 
intermediul mecanismelor de notificare și 
de acțiune prevăzute în prezentul 
regulament sunt tratate cu prioritate, fără a 
aduce atingere obligației de a prelucra și de 
a decide cu privire la toate notificările 
transmise în temeiul acestor mecanisme în 
timp util, în mod diligent și obiectiv. Un 
astfel de statut de notificator de încredere 
ar trebui acordat numai entităților, și nu 
persoanelor fizice, care au demonstrat, 
printre altele, că au o expertiză și 
competențe deosebite în combaterea 
conținutului ilegal [...] și că lucrează în 
mod diligent și obiectiv. Astfel de entități 
pot avea caracter public, cum ar fi, în cazul 
conținutului cu caracter terorist, unitățile 
de semnalare a conținutului online ale 
autorităților naționale de aplicare a legii 
sau ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(„Europol”) sau pot fi organizații 
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neguvernamentale și organisme 
semipublice, cum ar fi organizațiile care 
fac parte din rețeaua INHOPE de linii 
telefonice de urgență pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor și organizațiile care s-au 
angajat să notifice discursurile online 
ilegale rasiste și xenofobe. În ceea ce 
privește drepturile de proprietate 
intelectuală, organizațiilor din industrie și 
titularilor de drepturi li s-ar putea acorda 
statutul de notificator de încredere în cazul 
în care au demonstrat că îndeplinesc 
condițiile aplicabile. Normele prezentului 
regulament privind notificatorii de 
încredere nu ar trebui înțelese ca 
împiedicând platformele online să acorde 
un tratament similar notificărilor transmise 
de entități sau persoane cărora nu li s-a 
acordat statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament, să 
coopereze în alt mod cu alte entități, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
inclusiv cu prezentul regulament și cu 
Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului43.

neguvernamentale și organisme 
semipublice, cum ar fi organizațiile care 
fac parte din rețeaua INHOPE de linii 
telefonice de urgență pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor și organizațiile care s-au 
angajat să notifice discursurile online 
ilegale rasiste și xenofobe. În ceea ce 
privește drepturile de proprietate 
intelectuală, organizațiilor din industrie, 
persoanelor juridice și organizațiilor 
titularilor de drepturi li s-ar putea acorda 
statutul de notificator de încredere în cazul 
în care au demonstrat că îndeplinesc 
condițiile aplicabile. Normele prezentului 
regulament privind notificatorii de 
încredere nu ar trebui înțelese ca 
împiedicând platformele online să acorde 
un tratament similar notificărilor transmise 
de entități sau persoane cărora nu li s-a 
acordat statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament, să 
coopereze în alt mod cu alte entități, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
inclusiv cu prezentul regulament și cu 
Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului43.

_________________ _________________
43 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

43 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

Or. en

Justificare

Titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce căi de atac fără să recurgă 
în acest scop la serviciile unui notificator de încredere.
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Amendamentul 483
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, Brice Hortefeux, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, Nadine Morano, 
Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio Tajani, Massimiliano 
Salini, Salvatore De Meo, Luisa Regimenti, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Isabel 
Carvalhais, Maria-Manuel Leitão-Marques, Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert 
Hajšel, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis, 
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, César Luena, Aldo Patriciello, Dino 
Giarrusso, Nacho Sánchez Amor

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 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(106a) Modelul de afaceri utilizat pe 
piețele digitale, bazat pe crearea de 
profiluri pentru a „atrage atenția”, în 
care algoritmii dau prioritate conținutului 
controversat și, prin urmare, contribuie la 
distribuirea online a acestuia, subminează 
încrederea consumatorilor în piețele 
digitale. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să pună capăt 
acestei practici și să ofere utilizatorilor un 
nivel mai ridicat de control asupra 
modului în care sunt prezentate 
clasamentele.

Or. en
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Amendamentul 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

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 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. În cazul în care piețele online și 
magazinele online au eliminat, au șters 
sau au blocat anterior accesul la bunuri și 
servicii ilegale, acestea iau toate măsurile 
rezonabile și proporționale pentru a 
bloca, dezactiva sau elimina permanent 
acest conținut ilegal sau orice conținut 
identic.

Or. en

Justificare

Studiul recent al ECHA arată că 95 % din produsele vândute pe piețele online nu respectă 
standardele europene. Prin urmare, este importantă protejarea consumatorilor împotriva 
acestor riscuri. https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-
8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


