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15.1.2022 A9-0356/509

Amendamentul 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

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 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere pentru serviciile de găzduire, 
furnizorul ar trebui, din momentul în care 
ia cunoștință efectiv sau își dă seama de 
conținutul ilegal, să acționeze prompt 
pentru a elimina conținutul respectiv sau 
pentru a bloca accesul la acesta. Eliminarea 
conținutului sau blocarea accesului la 
acesta ar trebui să se realizeze cu 
respectarea principiului libertății de 
exprimare. Furnizorul poate lua cunoștință 
sau își poate da seama în mod efectiv de 
existența unui conținut ilegal în special 
prin intermediul investigațiilor sale din 
proprie inițiativă sau al notificărilor care i-
au fost transmise de persoane fizice sau 
entități în conformitate cu prezentul 
regulament, în măsura în care respectivele 
notificări sunt suficient de precise și 
justificate în mod corespunzător pentru a 
permite unui operator economic diligent să 
identifice, să evalueze și, după caz, să ia în 

(22) Pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere pentru serviciile de găzduire, 
furnizorul ar trebui, după ce și-a dat seama 
de natura ilegală a conținutului și, prin 
urmare, a luat cunoștință efectiv sau a 
devenit conștient de acesta, să acționeze 
prompt pentru a elimina conținutul 
respectiv sau pentru a bloca accesul la 
acesta. „Prompt” înseamnă „cât mai rapid 
posibil” în cazul tuturor conținuturilor și 
„imediat” în timpul transmisiilor în direct 
și în cazul conținutului pentru care timpul 
joacă un rol important. Eliminarea 
conținutului sau blocarea accesului la 
acesta ar trebui să se realizeze cu 
respectarea unui nivel ridicat de protecție 
a consumatorului și a Cartei drepturilor 
fundamentale, inclusiv a principiului 
libertății de exprimare și a dreptului de a 
primi și de a transmite informații și idei 
fără interferențe din partea autorității 
publice. Furnizorul poate lua cunoștință 
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mod rezonabil măsuri împotriva 
conținutului presupus ilegal.

sau își poate da seama în mod efectiv de 
natura ilegală a conținutului, în special 
prin intermediul investigațiilor sale din 
proprie inițiativă sau al notificărilor care i-
au fost transmise de persoane fizice sau 
entități în conformitate cu prezentul 
regulament, în măsura în care respectivele 
notificări sunt suficient de precise și 
justificate în mod corespunzător pentru a-i 
permite unui furnizor de servicii de 
găzduire diligent să identifice, să evalueze 
și, după caz, să ia în mod rezonabil măsuri 
împotriva conținutului presupus ilegal. 
Dacă furnizorii acționează când iau 
efectiv cunoștință, aceștia ar trebui să 
beneficieze de exonerările de răspundere 
menționate în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Pentru ca Actul legislativ privind serviciile digitale să aibă un efect semnificativ în ceea ce 
privește eliminarea conținutului ilegal sau blocarea accesului la conținutul ilegal de către 
serviciile online, el ar trebui să garanteze că eliminarea rapidă sau blocarea accesului la 
toate conținuturile se realizează cât mai rapid posibil și imediat în timpul transmisiilor în 
direct și în cazul conținutului pentru care timpul joacă un rol important, având în vedere, în 
aceste situații, că cea mai mare parte a valorii economice constă în transmisia în direct.
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15.1.2022 A9-0356/510

Amendamentul 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

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 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Deși normele capitolului II din 
prezentul regulament se concentrează 
asupra exonerării de răspundere a 
furnizorilor de servicii intermediare, 
trebuie reamintit că, în pofida faptului că 
acești furnizori au, în general, un rol 
important, problema conținutului ilegal 
online și a activităților ilegale online nu ar 
trebui abordată exclusiv prin concentrarea 
asupra răspunderii și responsabilităților 
acestora. Atunci când este posibil, terții 
afectați de conținutul ilegal transmis sau 
stocat online ar trebui să încerce să 
soluționeze conflictele legate de un astfel 
de conținut fără a implica furnizorii de 
servicii intermediare în cauză. Destinatarii 
serviciului ar trebui să fie trași la 
răspundere, în cazul în care normele 
aplicabile ale dreptului Uniunii și ale 

(26) Deși normele capitolului II din 
prezentul regulament se concentrează 
asupra exonerării de răspundere a 
furnizorilor de servicii intermediare, 
trebuie reamintit că, în pofida faptului că 
acești furnizori au, în general, un rol 
important, problema conținutului ilegal 
online și a activităților ilegale online nu ar 
trebui abordată exclusiv prin concentrarea 
asupra răspunderii și responsabilităților 
acestora. Destinatarii serviciului ar trebui 
să fie trași la răspundere, în cazul în care 
normele aplicabile ale dreptului Uniunii și 
ale dreptului intern care stabilesc o astfel 
de răspundere prevăd acest lucru, pentru 
conținutul ilegal pe care îl furnizează și pe 
care îl pot disemina prin intermediul 
serviciilor intermediare. După caz, alți 
actori, cum ar fi moderatorii de grup din 
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dreptului intern care stabilesc o astfel de 
răspundere prevăd acest lucru, pentru 
conținutul ilegal pe care îl furnizează și pe 
care îl pot disemina prin intermediul 
serviciilor intermediare. După caz, alți 
actori, cum ar fi moderatorii de grup din 
mediile online închise, în special în cazul 
grupurilor mari, ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la evitarea răspândirii 
conținutului ilegal online, în conformitate 
cu legislația aplicabilă. În plus, în cazul în 
care este necesar să fie implicați furnizorii 
de servicii ale societății informaționale, 
inclusiv furnizorii de servicii intermediare, 
orice solicitare sau ordin cu privire la o 
astfel de implicare ar trebui, ca regulă 
generală, să fie adresat actorului care are 
capacitatea tehnică și operațională de a 
acționa împotriva unor conținuturi ilegale 
anume, astfel încât să se prevină și să se 
reducă la minimum orice posibile efecte 
negative asupra disponibilității și 
accesibilității informațiilor care nu sunt 
conținut ilegal.

mediile online închise, în special în cazul 
grupurilor mari, ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la evitarea răspândirii 
conținutului ilegal online, în conformitate 
cu legislația aplicabilă. În plus, în cazul în 
care este necesar să fie implicați furnizorii 
de servicii ale societății informaționale, 
inclusiv furnizorii de servicii intermediare, 
orice solicitare sau ordin cu privire la o 
astfel de implicare ar trebui, ca regulă 
generală, să fie adresat actorului care are 
capacitatea tehnică și operațională de a 
acționa împotriva unor conținuturi ilegale 
anume, astfel încât să se prevină și să se 
reducă la minimum orice posibile efecte 
negative asupra disponibilității și 
accesibilității informațiilor care nu sunt 
conținut ilegal.

Or. en

Justificare

O astfel de abordare ar crea un sistem în care părțile ar fi obligate să vizeze utilizatorii finali 
și în care intermediarilor li s-ar da posibilitatea de a eluda orice obligație de a acționa cu 
diligență și promptitudine pentru a elimina conținutul ilegal online (susținând, de exemplu, că 
nu dispun de capacitățile tehnice, operaționale sau contractuale necesare pentru a lua măsuri 
împotriva conținutului/activității ilegale). Un astfel de sistem ar genera un nivel mai scăzut de 
responsabilitate a platformelor și ar nega întregul sens al Actului legislativ privind serviciile 
digitale.
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15.1.2022 A9-0356/511

Amendamentul 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

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 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 
protejării drepturilor fundamentale, în 
special libertatea de exprimare și de 
informare, al transparenței, al protecției 
destinatarilor serviciului, inclusiv a 
intereselor lor legitime, și al evitării 
rezultatelor discriminatoare, inechitabile 
sau arbitrare. Acest lucru implică faptul că 
furnizorii de servicii intermediare ar 
trebui să acorde cea mai mare atenție 
normelor relevante aplicabile mass-mediei 
și să instituie proceduri specifice, 
asigurându-se că mass-media este 
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informată prompt și are posibilitatea de a 
contesta orice măsură de moderare a 
conținutului înainte de punerea sa în 
aplicare. Condițiile generale de utilizare 
nu ar trebui să limiteze libertatea și 
pluralismul mass-mediei, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 11 din Cartă. În 
special, este important să se asigure în 
același timp că condițiile generale de 
utilizare sunt redactate într-un limbaj clar 
și lipsit de ambiguitate, în conformitate cu 
dreptul aplicabil al Uniunii și dreptul 
intern. Condițiile generale de utilizare ar 
trebui să includă informații privind orice 
politici, proceduri, măsuri și instrumente 
utilizate în scopul moderării conținutului, 
inclusiv procesul decizional algoritmic, 
revizuirea umană, precum și dreptul de a 
pune capăt utilizării serviciului. 
Furnizorii de servicii intermediare ar 
trebui, de asemenea, să prezinte 
destinatarilor serviciilor un rezumat 
concis și ușor de citit al principalelor 
elemente ale condițiilor generale de 
utilizare, inclusiv măsurile corective 
disponibile, utilizând, atunci când este 
cazul, elemente grafice, cum ar fi 
pictogramele.

Or. en

Justificare

În concordanță cu modificările aduse articolului 12 alineatul (1).



AM\1247074RO.docx PE702.829v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.1.2022 A9-0356/512

Amendamentul 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 -39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Pentru a asigura aplicarea 
eficientă și adecvată a obligației de 
trasabilitate a utilizatorilor comerciali, 
fără a impune sarcini disproporționate, 
furnizorii de servicii intermediare vizați ar 
trebui să efectueze controale aferente 
obligației de diligență, înainte de 
utilizarea serviciilor lor, pentru a verifica 
fiabilitatea informațiilor transmise de 
utilizatorul comercial în cauză, în special 
prin utilizarea bazelor de date oficiale 
online și a interfețelor online disponibile 
gratuit, cum ar fi registrele naționale ale 
comerțului, sau solicitând utilizatorului 
comercial în cauză să furnizeze 
documente justificative, cum ar fi copii 
ale documentelor de identitate, extrase 
bancare certificate, certificate ale 
întreprinderii și certificate emise de 
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registrul comerțului. Platformele online 
vizate pot utiliza și alte surse, disponibile 
pentru utilizare la distanță, care oferă un 
grad similar de fiabilitate în vederea 
respectării acestei obligații.

Or. en

Justificare

Acest articol a fost propus în proiectul de raport al Comisiei IMCO. În concordanță cu 
modificările aduse articolului 13a.
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15.1.2022 A9-0356/513

Amendamentul 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să includă, în condițiile lor 
generale de utilizare, informații cu privire 
la orice restricții pe care le impun în 
legătură cu utilizarea serviciului lor în 
ceea ce privește informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului. Informațiile 
respective trebuie să includă informații cu 
privire la politicile, procedurile, măsurile 
și instrumentele utilizate în scopul 
moderării conținutului, inclusiv procesul 
decizional algoritmic și evaluarea umană. 
Informațiile respective trebuie să fie 
prezentate într-un limbaj clar și lipsit de 
ambiguitate și trebuie puse la dispoziția 
publicului într-un format ușor accesibil.

1. Furnizorii de servicii intermediare 
aplică condiții generale de utilizare 
echitabile, nediscriminatorii și 
transparente. Furnizorii de servicii 
intermediare redactează condițiile 
generale de utilizare respective într-un 
limbaj clar, simplu, ușor de înțeles și lipsit 
de ambiguitate și le pun la dispoziția 
publicului într-un format ușor accesibil și 
citibil automat în limbile statului membru 
căruia îi este destinat serviciul respectiv. 
În condițiile lor generale de utilizare, 
furnizorii de servicii intermediare 
respectă libertatea de exprimare, 
libertatea și pluralismul mass-mediei și 
alte drepturi și libertăți fundamentale, 
astfel cum sunt consacrate în Cartă, 
precum și normele aplicabile mass-mediei 
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în Uniune.

Or. en

Justificare

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Amendamentul 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
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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 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Trasabilitatea utilizatorilor comerciali

1. Un furnizor de servicii intermediare se 
asigură că utilizatorii comerciali îi pot 
utiliza serviciile numai dacă furnizorul de 
servicii intermediare a obținut 
următoarele informații:
(a) numele, adresa, numărul de telefon și 
adresa de e-mail ale utilizatorului 
comercial;
(b) o copie a documentului de identificare 
al utilizatorului comercial sau orice altă 
identificare electronică, astfel cum este 
definită la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a;
(c) coordonatele contului bancar al 
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utilizatorului comercial, în cazul în care 
utilizatorul comercial este o persoană 
fizică;
(d) în cazul în care utilizatorul comercial 
este înregistrat într-un registru de comerț 
sau un registru public similar, registrul de 
comerț în care utilizatorul comercial este 
înregistrat și numărul de înregistrare sau 
mijlocul echivalent de identificare din 
registrul respectiv;
2. În momentul primirii informațiilor 
respective și până la încheierea relației 
contractuale, furnizorul de servicii 
intermediare depune eforturi rezonabile 
pentru a evalua dacă informațiile 
menționate la alineatul (1) literele (a) și 
(d) sunt fiabile și actualizate, prin 
utilizarea bazelor de date online oficiale 
accesibile în mod liber sau a interfețelor 
online puse la dispoziție de un stat 
membru sau de Uniune sau prin cereri 
adresate utilizatorului comercial de a 
furniza documente justificative din surse 
fiabile.
3. În cazul în care furnizorul de servicii 
intermediare obține indicii că oricare 
dintre informațiile menționate la alineatul 
(1) obținute de la utilizatorul comercial în 
cauză este inexactă sau incompletă, 
furnizorul respectiv solicită utilizatorului 
comercial să corecteze informațiile în 
măsura în care acest lucru este necesar 
pentru a se asigura că toate informațiile 
sunt exacte și complete, fără întârziere 
sau în termenul stabilit în dreptul Uniunii 
și în dreptul intern. În cazul în care 
utilizatorul comercial nu corectează sau 
nu completează informațiile respective, 
furnizorul de servicii intermediare 
suspendă furnizarea serviciilor sale către 
utilizatorul comercial până când se dă 
curs cererii.
4. Furnizorii de servicii intermediare 
stochează informațiile obținute în temeiul 
alineatelor (1) și (2) în mod securizat pe 
durata relației contractuale cu utilizatorul 
comercial în cauză. Ulterior, furnizorii de 
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servicii intermediare trebuie să șteargă 
informațiile respective.
5. Fără a aduce atingere alineatului (2), 
furnizorii de servicii intermediare divulgă 
informații terților numai în cazul în care 
au această obligație în temeiul legislației 
aplicabile, inclusiv al ordinelor 
menționate la articolul 9 și al oricărui 
ordin emis de autoritățile competente ale 
statelor membre sau de Comisie pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament.
6. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să pună la dispoziția destinatarilor 
serviciului informațiile menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (d) în mod clar, 
ușor accesibil și inteligibil.
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE (JO L 257, 28.8.204, p. 73).

Or. en

Justificare

Acest articol a fost propus în proiectul de raport al Comisiei IMCO. Pentru a fi eficace, 
principiul identificării nu ar trebui să se limiteze la piețele online. În schimb, toate serviciile 
societății informaționale care sunt utilizate pentru furnizarea de conținut ilegal, de exemplu 
registrele de nume de domenii, furnizorii de servicii de rețele de distribuție de conținut, 
rețelele publicitare, ar trebui să fie obligate să ia măsuri rezonabile pentru a opri, limita și 
preveni activitățile ilegale. Dacă identitatea nu este verificată, consumatorii vor fi privați de 
căi de atac eficiente.


