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14.1.2022 A9-0356/485

Amendamentul 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În sensul prezentului regulament, 
conceptul de „conținut ilegal” ar trebui să 
se bazeze nu doar pe principiul conform 
căruia ceea ce este ilegal offline ar trebui 
să fie ilegal și online, dar și pe principiul 
conform căruia ceea ce este legal offline 
ar trebui să fie legal și online.
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14.1.2022 A9-0356/486

Amendamentul 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Consumatorii europeni ar trebui 
să poată achiziționa online produse și 
servicii în condiții de siguranță, indiferent 
dacă un produs sau un serviciu a fost sau 
nu produs în Uniune. Platformele online 
care permit contracte la distanță cu 
comercianți dintr-o țară terță ar trebui să 
stabilească, înainte de a aproba 
respectivul comerciant pe platforma lor, 
că acesta din urma respectă dreptul 
Uniunii sau dreptul național relevant 
privind siguranța și conformitatea 
produselor. În plus, dacă comerciantul 
dintr-o țară terță nu asigură existența în 
Uniune a unui operator economic 
responsabil pentru siguranța produselor, 
platformele online nu ar trebui să poată 
beneficia de exonerarea de răspundere 
acordată furnizorilor de servicii de 
găzduire prevăzută în prezentul 
regulament.
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14.1.2022 A9-0356/487

Amendamentul 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
transparenței, al protecției destinatarilor 
serviciului și al evitării rezultatelor 
inechitabile sau arbitrare.

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
transparenței, al protecției destinatarilor 
serviciului și al evitării rezultatelor 
inechitabile sau arbitrare. Cu toate acestea, 
termenele și condițiile nu pot fi niciodată 
stabilite pentru a încălca drepturile 
fundamentale, în special libertatea de 
exprimare.
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14.1.2022 A9-0356/488

Amendamentul 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Recurgerea la măsuri 
netransparente de către platformele 
online foarte mari, cum ar fi blocarea 
utilizatorilor de tip shadow-banning, nu 
ar trebui să fie considerată ca fiind 
conformă cu principiul proporționalității.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/489

Amendamentul 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

Raport A9-0356/2021
Christel Schaldemose
O piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de 
modificare a 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 
neguvernamentale și organisme 
semipublice, cum ar fi organizațiile care 
fac parte din rețeaua INHOPE de linii 
telefonice de urgență pentru raportarea 

eliminat
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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.

_________________
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.
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14.1.2022 A9-0356/490

Amendamentul 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce 
privește răspunderea în temeiul legislației 
privind protecția consumatorilor pe care o 
au platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții, în cazul în care o 
astfel de platformă online prezintă 
informația specifică sau facilitează în alt 
mod tranzacția specifică în cauză în așa fel 
încât un consumator obișnuit și suficient 
de bine informat să creadă că informația, 
produsul sau serviciul care face obiectul 
tranzacției este furnizat fie de platforma 
online însăși, fie de un destinatar al 
serviciului care acționează sub autoritatea 
sau sub controlul său.

3. Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce 
privește răspunderea în temeiul legislației 
privind protecția consumatorilor pe care o 
au platformele online care le permit 
consumatorilor să încheie contracte la 
distanță cu comercianții, în cazul în care o 
astfel de platformă online prezintă 
informația specifică sau facilitează în alt 
mod tranzacția specifică pentru a crede că 
informația, produsul sau serviciul care face 
obiectul tranzacției este furnizat fie de 
platforma online însăși, fie de un destinatar 
al serviciului care acționează sub 
autoritatea sau sub controlul său. În plus, 
exonerarea de răspundere prevăzută la 
alineatul (1) nu se aplică dacă o 
platformă online permite consumatorilor 
să încheie contracte la distanță cu 
comercianți din țările terțe atunci când nu 
există operatori economici în interiorul 
Uniunii responsabili pentru siguranța 
produselor în numele comerciantului 
respectiv.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/491

Amendamentul 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Termenele și condițiile 
incompatibile cu drepturile fundamentale, 
în special cu libertatea de exprimare, nu 
vor fi obligatorii pentru destinatari.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/492

Amendamentul 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

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

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en


