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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Gatekeeperii exploatează liber companiile media independente, precum și entități din 
sectoarele culturale și creative, îngreunând investițiile directe pe termen mediu și lung. În 
ecosistemele gatekeeperilor, create de serviciile de platformă centrală, astfel de acțiuni 
implică impunerea unilaterală a condițiilor de utilizare, a prețurilor și a comportamentelor, 
precum și o utilizare cât mai exclusivă a datelor în beneficiul lor. Astfel de acțiuni sunt 
inacceptabile din punct de vedere politic și trebuie împiedicate sistematic și eficient.

Singura modalitate de a le împiedica este de a ține seama de caracterul dual al acestor 
sectoare, care constituie un patrimoniu economic și cultural, dar care, pe de altă parte, fac tot 
posibilul să rămână cât mai independente de controlul și influența statului. Trebuie stabilită o 
interacțiune complementară între instituții, la nivel regional, național și european, pentru: (i) a 
permite o supraveghere strictă a concurenței la nivel european și (ii) a lăsa loc pentru o 
diversitate de opinii, culturi și forme de media în statele membre. În cazul unui tratament 
centralizat al produselor și serviciilor culturale și mediatice bazat exclusiv pe standarde 
concurențiale, regulamentului i-ar lipsi compatibilitatea culturală impusă de articolul 167 
alineatul (4) din TFUE, ceea ce este cu atât mai important în cazul regulamentelor orizontale, 
cum este și cel de față. De asemenea, trebuie stabilite la nivel european reglementări mai 
specifice și mai funcționale pentru anumite sectoare, care să prevaleze în sectorul culturii și al 
media. Simpla includere a clauzelor de tip „fără a aduce atingere” în considerente nu rezolvă 
conflictele, ci dimpotrivă, creează insecuritate juridică și, în cele din urmă, subminează scopul 
regulamentului. 

Pentru a ajusta corespunzător echilibrul de putere cu gatekeeperii, browserele de internet și 
asistenții vocali digitali ar trebui incluși în lista serviciilor platformelor centrale. În același 
timp, există anumite dubii cu privire la includerea explicită a serviciilor de streaming ale 
platformelor multilaterale (de exemplu, pentru jocuri, muzică sau filme) sau a platformelor de 
video la cerere. Este adevărat că există riscul ca aceste servicii să dobândească și caracteristici 
de gatekeeperi în viitorul apropiat, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării 
contestabilitatea pieței. Cu toate acestea, nu este vorba de un număr de solicitanți puși în 
legătură cu furnizori prin intermediul internetului deschis și nici de o relație de schimb 
concretă care să fie creată printr-un astfel de serviciu intermediar deschis.

Aplicarea eficientă a legii pare posibilă numai dacă obligațiile și interdicțiile suplimentare 
care rezultă din calificarea ca gatekeeper pot fi aplicate rapid. Prin urmare, termenele propuse 
ar trebui scurtate. Datele generate în principal prin ofertele altor entități decât gatekeeperii nu 
trebuie monopolizate exclusiv în favoarea gatekeeperilor. În plus, trebuie asigurat un nivel 
minim de transparență în stabilirea prețurilor de publicitate, pentru a pune utilizatorii 
comerciali într-o poziție de negociere echitabilă în raport cu gatekeeperul. În consecință, 
mecanismul de stabilire a prețurilor nu trebuie să rămână în cutia neagră a algoritmilor 
gatekeeperilor. Pentru a verifica corespunzător corectitudinea, utilizatorii comerciali sau 
entitățile independente trebuie să fie în măsură să măsoare performanța, mai ales în privința 
serviciilor de publicitate online. 

În fine, reamintim că publicitatea este o sursă majoră de finanțare a conținutului profesional 
într-o gamă largă de media. Ca atare, noile forme de publicitate nu ar trebui interzise în bloc, 
ci ar trebui reglementate în așa fel încât să trateze datele în mod respectuos și transparent.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile digitale în general și 
platformele online în special joacă un rol 
din ce în ce mai important în economie, în 
special pe piața internă, oferind noi 
oportunități de afaceri în Uniune și 
facilitând comerțul transfrontalier.

(1) Serviciile digitale în general și 
platformele online în special joacă un rol 
din ce în ce mai important în economie și 
în societate. Pe piața internă europeană, 
acestea creează noi oportunități de afaceri 
și facilitează comerțul transfrontalier.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Gatekeeperii au un impact 
semnificativ asupra pieței interne, oferind 
puncte de acces unui număr mare de 
utilizatori comerciali pentru ca aceștia să 
ajungă la utilizatorii finali, oriunde în 
Uniune și pe diferite piețe. Impactul 
negativ al practicilor neloiale asupra pieței 
interne și gradul foarte scăzut de 
contestabilitate al serviciilor de platformă 
esențiale, inclusiv implicațiile societale și 
economice negative ale acestora, au 
determinat legiuitorii naționali și 
autoritățile de reglementare sectoriale să 
acționeze. O serie de soluții naționale de 
reglementare au fost deja adoptate sau 
propuse pentru a aborda practicile neloiale 
și contestabilitatea serviciilor digitale sau 
cel puțin în ceea ce privește unele dintre 
acestea. Acest lucru a creat riscul unor 
soluții de reglementare divergente și, prin 

(6) Gatekeeperii au un impact 
semnificativ asupra pieței interne, oferind 
puncte de acces unui număr mare de 
utilizatori comerciali pentru ca aceștia să 
ajungă la utilizatorii finali, oriunde în 
Uniune și pe diferite piețe. Impactul 
negativ al practicilor neloiale asupra pieței 
interne și gradul foarte scăzut de 
contestabilitate al serviciilor de platformă 
esențiale, inclusiv implicațiile societale și 
economice negative ale acestora, au 
determinat legiuitorii naționali și 
autoritățile de reglementare sectoriale să 
acționeze. O serie de soluții de 
reglementare au fost deja adoptate sau 
propuse la nivel național pentru a aborda 
practicile neloiale și contestabilitatea 
serviciilor digitale sau cel puțin în ceea ce 
privește unele dintre acestea. Acest lucru a 
creat riscul unor soluții de reglementare 
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urmare, al fragmentării pieței interne, 
sporind astfel riscul creșterii costurilor de 
asigurare a conformității din cauza unor 
seturi diferite de cerințe naționale de 
reglementare.

divergente și, prin urmare, al fragmentării 
pieței interne, sporind astfel riscul creșterii 
costurilor de asigurare a conformității din 
cauza unor seturi diferite de cerințe 
naționale de reglementare în cazurile 
respective.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin armonizarea legislațiilor 
naționale divergente, ar trebui să fie 
eliminate obstacolele din calea libertății de 
a presta și de a beneficia de servicii, 
inclusiv de servicii cu amănuntul, în cadrul 
pieței interne. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească un set specific de norme 
obligatorii armonizate la nivelul Uniunii 
pentru a asigura contestabilitatea și 
echitatea piețelor digitale pe care sunt 
prezenți gatekeeperi în cadrul pieței 
interne.

(8) Prin armonizarea legislațiilor 
naționale divergente, ar trebui să fie 
eliminate obstacolele din calea libertății de 
a presta și de a beneficia de servicii, 
inclusiv de servicii cu amănuntul, în cadrul 
pieței interne. Prin urmare, ar trebui să se 
stabilească un set specific de obligații 
juridice armonizate la nivelul Uniunii 
pentru a asigura contestabilitatea și 
echitatea piețelor digitale pe care sunt 
prezenți gatekeeperi în cadrul pieței 
interne.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) O fragmentare a pieței interne 
poate fi evitată în mod eficient numai 
dacă statele membre nu pot aplica norme 
naționale specifice tipurilor de 
întreprinderi și servicii care intră sub 
incidența prezentului regulament. În 
același timp, întrucât prezentul regulament 
urmărește să completeze modalitățile de 
asigurare a respectării legislației în materie 
de concurență, ar trebui să se precizeze că 
regulamentul nu aduce atingere articolelor 
101 și 102 din TFUE, normelor naționale 
corespunzătoare în materie de concurență 

(9) Prezentul regulament nu 
prevalează asupra legilor naționale în 
materie de concurență, nu le face ilegale 
și nu împiedică statele membre să impună 
întreprinderilor obligații identice, 
similare, mai stricte sau diferite, pentru a 
urmări interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste 
interese publice legitime sunt, printre 
altele, protecția consumatorilor, 
combaterea actelor de concurență 
neloială și protecția și promovarea 
libertății și pluralismului media și de 
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și altor norme naționale în materie de 
concurență referitoare la comportamentul 
unilateral, care se bazează pe o evaluare 
individualizată a pozițiilor și a 
comportamentului pe piață, inclusiv a 
efectelor probabile ale acestora și a 
domeniului de aplicare precis al 
comportamentului interzis, și care prevăd 
posibilitatea ca întreprinderile să prezinte 
argumente în materie de eficiență și 
justificare obiectivă pentru 
comportamentul în cauză. Cu toate 
acestea, aplicarea normelor din urmă nu 
ar trebui să afecteze obligațiile impuse 
gatekeeperilor în temeiul prezentului 
regulament și aplicarea lor uniformă și 
efectivă pe piața internă.

opinie, precum și diversitatea culturală 
sau lingvistică. În special, nu este afectat 
dreptul statelor membre de a impune 
obligații întreprinderilor denumite 
„gatekeeperi” în sensul prezentului 
regulament, dar și altor întreprinderi care 
servesc la asigurarea respectării 
intereselor publice legitime. Întrucât 
prezentul regulament urmărește să 
completeze modalitățile de asigurare a 
respectării legislației în materie de 
concurență, ar trebui să se precizeze că 
regulamentul nu aduce atingere articolelor 
101 și 102 din TFUE, normelor naționale 
corespunzătoare și altor norme naționale 
referitoare la comportamentul unilateral, 
care se bazează pe o evaluare 
individualizată a pozițiilor și a 
comportamentului pe piață, inclusiv a 
efectelor probabile ale acestora și a 
domeniului de aplicare precis al 
comportamentului interzis, și care prevăd 
posibilitatea ca întreprinderile să prezinte 
argumente în materie de eficiență și 
justificare obiectivă pentru 
comportamentul în cauză.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Fuziunile și achizițiile sistematice 
ar trebui să aibă un prag juridic clar 
pentru a pune capăt preluărilor în cadrul 
cărora marile întreprinderi cumpără 
startup-uri și întreprinderi în curs de 
dezvoltare pentru a descuraja orice 
posibilă concurență („killer 
acquisitions”). Ar trebui acordată o 
atenție deosebită preluărilor de 
întreprinderi în sectoare importante, cum 
ar fi sănătatea, educația, apărarea și 
serviciile financiare.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, serviciile de 
intermediere online, motoarele de căutare 
online, sistemele de operare, rețelele de 
socializare online, serviciile oferite de 
platformele de partajare a materialelor 
video, serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere, serviciile de cloud computing și 
serviciile de publicitate online au 
capacitatea de a afecta un număr mare de 
utilizatori finali și comerciali, ceea ce 
determină un risc de practici comerciale 
neloiale. Prin urmare, acestea ar trebui să 
fie incluse în definiția serviciilor de 
platformă esențiale și să facă obiectul 
prezentului regulament. Serviciile de 
intermediere online pot fi, de asemenea, 
active în domeniul serviciilor financiare și 
pot să aibă rolul de intermediari sau să fie 
utilizate pentru a furniza astfel de servicii, 
astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în 
anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului32. 
În anumite circumstanțe, noțiunea de 
utilizatori finali ar trebui să includă 
utilizatorii care sunt considerați în mod 
tradițional utilizatori comerciali, dar într-o 
anumită situație nu utilizează serviciile de 
platformă esențiale pentru a furniza bunuri 
sau servicii altor utilizatori finali, de 
exemplu întreprinderile care utilizează 
servicii de cloud computing în scopuri 
proprii.

(13) În special, serviciile de 
intermediere online - inclusiv platformele 
de vânzare online, magazinele de aplicații 
software sau serviciile de mediere online 
în sectoare care deservesc interesul public 
- motoarele de căutare online și sistemele 
de operare - inclusiv televizoarele 
inteligente și IPTV -, asistenții vocali 
digitali, platformele care utilizează 
tehnologii integrate de asistență vocală, 
browserele web, rețelele de socializare 
online, serviciile oferite de platformele de 
partajare a materialelor video, serviciile de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, serviciile de cloud 
computing și serviciile de publicitate 
online au capacitatea de a afecta un număr 
mare de utilizatori finali și comerciali, ceea 
ce determină un risc de practici comerciale 
neloiale Prin urmare, acestea ar trebui să 
fie incluse în definiția serviciilor de 
platformă esențiale și să facă obiectul 
prezentului regulament. Serviciile de 
intermediere online pot fi, de asemenea, 
active în domeniul serviciilor financiare și 
pot să aibă rolul de intermediari sau să fie 
utilizate pentru a furniza astfel de servicii, 
astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în 
anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului32. 
În anumite circumstanțe, noțiunea de 
utilizatori finali ar trebui să includă 
utilizatorii care sunt considerați în mod 
tradițional utilizatori comerciali, dar într-o 
anumită situație nu utilizează serviciile de 
platformă esențiale pentru a furniza bunuri 
sau servicii altor utilizatori finali, de 
exemplu întreprinderile care utilizează 
servicii de cloud computing în scopuri 
proprii.

__________________ __________________
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32 Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în 
domeniul reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

32 Directiva (UE) 2015/1535 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în 
domeniul reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății 
informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Gatekeeperii pot furniza și alte 
servicii auxiliare, de exemplu activități de 
comerț cu amănuntul sau de distribuție 
destinate utilizatorilor finali, alături de 
serviciile lor de platformă esențiale, într-
un mod care nu poate fi diferențiat de 
către utilizatorul mediu. Astfel de servicii 
auxiliare pot concura cu utilizatorii 
comerciali ai serviciului de platformă 
esențial, pot contribui în mod semnificativ 
la dezechilibrul de pe o anumită piață și, 
în cele din urmă, pot spori în mod 
inechitabil puterea gatekeeperului, 
inclusiv în ceea ce privește partenerii de 
afaceri ai acestuia, cum ar fi furnizorii de 
bunuri sau servicii, care se bazează pe un 
astfel de serviciu auxiliar. Pentru a 
împiedica gatekeeperii să beneficieze în 
mod neloial de efectul de levier generat de 
furnizarea de servicii paralele, aceste 
servicii auxiliare ar trebui să facă, de 
asemenea, obiectul obligațiilor aplicabile 
serviciilor de platformă esențiale.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(14b) Impactul gatekeeperilor asupra 
pieței face ca partenerii lor de afaceri, fie 
ei utilizatori comerciali sau furnizori de 
servicii auxiliare, să fie deosebit de 
vulnerabili la termenele și condițiile 
inechitabile ale gatekeeperilor pe care 
aceștia se bazează. Prin urmare, 
gatekeeperii ar trebui să se asigure că 
termenele și condițiile lor sunt 
transparente și echitabile. Deși ar trebui 
permise sancțiuni adecvate și 
proporționale în cazul încălcării unor 
astfel de termene și condiții, ele ar trebui 
să fie justificate în mod oficial și să 
permită părții sancționate să le conteste. 
În acest scop, gatekeeperii ar trebui să 
prevadă un sistem intern de tratare rapidă 
a plângerilor utilizatorilor lor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare, 
inclusiv în limba lor națională, în cazul în 
care serviciul gatekeeperului vizează în 
mod activ statul membru în cauză.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplul fapt că un serviciu digital 
se califică drept serviciu de platformă 
esențial, având în vedere utilizarea sa larg 
răspândită și curentă și importanța sa 
pentru a face legătura între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali, nu este 
suficient pentru a genera preocupări 
importante în ceea ce privește 
contestabilitatea și practicile neloiale. 
Astfel de preocupări apar numai dacă un 
serviciu de platformă esențial constituie un 
punct de acces important și este operat de 
un furnizor care are un impact semnificativ 
în cadrul pieței interne și o poziție solidă și 
durabilă sau de un furnizor care va avea în 
mod previzibil o astfel de poziție în viitorul 
apropiat. În consecință, setul specific de 
norme armonizate prevăzut în prezentul 

(15) Simplul fapt că un serviciu digital 
se califică drept serviciu de platformă 
esențial, având în vedere utilizarea sa larg 
răspândită și curentă sau importanța sa 
pentru a face legătura între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali, nu este 
suficient pentru a genera preocupări 
importante în ceea ce privește 
contestabilitatea și practicile neloiale. 
Astfel de preocupări apar numai dacă un 
serviciu de platformă esențial constituie un 
punct de acces important și este operat de 
un furnizor care are un impact semnificativ 
în cadrul pieței interne și o poziție solidă și 
durabilă sau de un furnizor care va avea în 
mod previzibil o astfel de poziție în viitorul 
apropiat. În consecință, setul specific de 
norme armonizate prevăzut în prezentul 
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regulament ar trebui să se aplice numai 
întreprinderilor desemnate pe baza acestor 
trei criterii obiective, precum și să se 
aplice numai acelora dintre serviciile lor 
de platformă esențiale care constituie, în 
mod individual, un punct de acces 
important care le permite utilizatorilor 
comerciali să ajungă la utilizatorii finali.

regulament ar trebui să se aplice numai 
întreprinderilor desemnate pe baza acestor 
trei criterii obiective, precum și acelora 
dintre serviciile lor de platformă esențiale 
care constituie, în mod individual, un punct 
de acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că 
prezentul regulament se aplică în mod 
efectiv acelor furnizori de servicii de 
platformă esențiale care sunt cei mai 
susceptibili să îndeplinească cerințele 
obiective menționate și în cazul cărora 
comportamentele neloiale care reduc 
nivelul de contestabilitate sunt cele mai 
răspândite și au cel mai puternic impact, 
Comisia ar trebui să poată desemna în mod 
direct drept gatekeeperi furnizorii de 
servicii de platformă esențiale care 
îndeplinesc anumite praguri cantitative. 
Aceste întreprinderi ar trebui, în orice caz, 
să facă obiectul unui proces rapid de 
desemnare, care ar trebui să înceapă de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(16) În cazul în care comportamentul 
inechitabil care slăbește contestabilitatea 
este cel mai răspândit și cu efectele cele 
mai puternice și pentru a asigura 
aplicarea efectivă a prezentului 
regulament furnizorilor de servicii de 
platformă centrală care sunt cei mai 
susceptibili să îndeplinească aceste 
cerințe obiective menționate, Comisia ar 
trebui să poată desemna în mod direct drept 
gatekeeperi furnizorii de servicii de 
platformă esențiale care îndeplinesc 
anumite praguri cantitative. Aceste 
întreprinderi ar trebui, în orice caz, să facă 
obiectul unui proces rapid de desemnare, 
care ar trebui să înceapă de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) O cifră de afaceri foarte importantă 
în Uniune și furnizarea unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre constituie indicii convingătoare că 
furnizorul unui serviciu de platformă 

(17) O cifră de afaceri foarte importantă 
în Uniune și furnizarea unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre constituie indicii convingătoare că 
furnizorul unui serviciu de platformă 
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esențial are un impact semnificativ asupra 
pieței interne. Acest lucru este valabil și în 
cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre are o capitalizare bursieră foarte 
semnificativă sau o valoare justă de piață 
echivalentă. Prin urmare, ar trebui să se 
presupună că un furnizor de servicii de 
platformă esențiale are un impact 
semnificativ asupra pieței interne atunci 
când acesta furnizează un serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre și fie cifra de afaceri a grupului 
realizată în SEE este egală cu sau depășește 
un prag ridicat specific, fie capitalizarea 
bursieră a grupului este egală cu sau 
depășește o anumită valoare absolută 
ridicată. Pentru furnizorii de servicii de 
platformă esențiale care aparțin unor 
întreprinderi necotate la bursă, ar trebui 
avută în vedere valoarea justă de piață 
echivalentă care depășește o anumită 
valoare absolută ridicată. Comisia ar trebui 
să își utilizeze competența de a adopta acte 
delegate pentru a elabora o metodologie 
obiectivă de calculare a valorii respective. 
O cifră de afaceri ridicată realizată de un 
grup în SEE coroborată cu pragul 
numărului de utilizatori din Uniune ai 
serviciilor de platformă esențiale reflectă o 
capacitate relativ puternică de a monetiza 
acești utilizatori. O capitalizare bursieră 
ridicată în raport cu pragul numărului de 
utilizatori din Uniune reflectă un potențial 
relativ semnificativ de monetizare a 
utilizatorilor respectivi în viitorul apropiat. 
La rândul său, acest potențial de 
monetizare reflectă, în principiu, rolul de 
punct de acces al întreprinderilor în cauză. 
Ambii indicatori reflectă, în plus, 
capacitatea lor financiară, inclusiv 
capacitatea de a-și utiliza accesul la piețele 
financiare pentru a-și consolida poziția. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
atunci când accesul sporit respectiv este 
utilizat pentru a achiziționa alte 
întreprinderi, ceea ce s-a dovedit că poate 
avea efecte negative asupra inovării. 
Capitalizarea bursieră poate reflecta, de 

esențial are un impact semnificativ asupra 
pieței interne. Acest lucru este valabil și în 
cazul în care furnizorul unui serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre are o capitalizare bursieră foarte 
semnificativă sau o valoare justă de piață 
echivalentă. Prin urmare, ar trebui să se 
presupună că un furnizor de servicii de 
platformă esențiale are un impact 
semnificativ asupra pieței interne atunci 
când acesta furnizează un serviciu de 
platformă esențial în cel puțin trei state 
membre și fie cifra de afaceri a grupului 
realizată în SEE este egală cu sau depășește 
un prag ridicat specific, fie capitalizarea 
bursieră a grupului este egală cu sau 
depășește o anumită valoare absolută 
ridicată. Pentru furnizorii de servicii de 
platformă esențiale care aparțin unor 
întreprinderi necotate la bursă, ar trebui 
avută în vedere valoarea justă de piață 
echivalentă care depășește o anumită 
valoare absolută ridicată. Comisia ar putea 
să își utilizeze competența pentru a adopta 
acte delegate pentru a elabora o 
metodologie obiectivă de calculare a 
valorii respective. O cifră de afaceri 
ridicată realizată de un grup în SEE 
coroborată cu pragul numărului de 
utilizatori din Uniune ai serviciilor de 
platformă esențiale reflectă o capacitate 
relativ puternică de a monetiza acești 
utilizatori. O capitalizare bursieră ridicată 
în raport cu pragul numărului de utilizatori 
din Uniune reflectă un potențial relativ 
semnificativ de monetizare a utilizatorilor 
respectivi în viitorul apropiat. La rândul 
său, acest potențial de monetizare reflectă, 
în principiu, rolul de punct de acces al 
întreprinderilor în cauză. Ambii indicatori 
reflectă, în plus, capacitatea lor financiară, 
inclusiv capacitatea de a-și utiliza accesul 
la piețele financiare pentru a-și consolida 
poziția. Acest lucru se poate întâmpla, de 
exemplu, atunci când accesul sporit 
respectiv este utilizat pentru a achiziționa 
alte întreprinderi, ceea ce s-a dovedit că 
poate avea efecte negative asupra inovării. 
Capitalizarea bursieră poate reflecta, de 
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asemenea, poziția viitoare estimată a 
furnizorilor în cauză și impactul viitor 
estimat al acestora asupra pieței interne, 
chiar și atunci când cifra de afaceri actuală 
este relativ scăzută. Valoarea capitalizării 
bursiere se poate baza pe un nivel care 
reflectă capitalizarea bursieră medie a celor 
mai mari întreprinderi cotate la bursă din 
Uniune pe o perioadă adecvată.

asemenea, poziția viitoare estimată a 
furnizorilor în cauză și impactul viitor 
estimat al acestora asupra pieței interne, 
chiar și atunci când cifra de afaceri actuală 
este relativ scăzută. Valoarea capitalizării 
bursiere se poate baza pe un nivel care 
reflectă capitalizarea bursieră medie a celor 
mai mari întreprinderi cotate la bursă din 
Uniune pe o perioadă adecvată.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) O astfel de evaluare poate fi 
efectuată numai în urma unei investigații 
de piață, ținând seama în același timp de 
pragurile cantitative. În evaluarea sa, 
Comisia ar trebui să urmărească obiectivele 
de a menține și a promova nivelul de 
inovare, calitatea produselor și serviciilor 
digitale, gradul în care prețurile sunt 
echitabile și competitive și gradul în care 
calitatea sau gama de opțiuni pentru 
utilizatorii comercial și utilizatorii finali 
este sau rămâne ridicată. Pot fi luate în 
considerare elemente care sunt specifice 
furnizorilor de servicii de platformă 
esențiale în cauză, cum ar fi economiile de 
scară extreme, efectele de rețea foarte 
puternice, capacitatea de a face legătura 
între un număr mare de utilizatori 
comerciali și de utilizatori finali datorită 
caracterului multilateral al acestor servicii, 
efectele de captivitate, lipsa opțiunii de a 
utiliza mai multe platforme sau servicii sau 
integrarea verticală. În plus, o capitalizare 
bursieră foarte ridicată, o rată foarte mare a 
valorii capitalului propriu în raport cu 
profitul sau o cifră de afaceri foarte 
importantă obținută de la utilizatorii finali 
ai unui singur serviciu de platformă 
esențial pot indica potențialul de 
dezechilibrare a pieței sau de efect de 
levier al unor astfel de furnizori. Pe lângă 

(25) O astfel de evaluare poate fi 
efectuată numai în urma unei investigații 
de piață, ținând seama în același timp de 
pragurile cantitative. În evaluarea sa, 
Comisia ar trebui să urmărească obiectivele 
de a menține și a promova nivelul de 
inovare, accesul la informațiile publice, 
care implică punerea la dispoziție a unor 
informații nediscriminatorii pentru un 
număr potențial nelimitat de persoane sau 
de utilizatori în general, calitatea 
produselor și serviciilor digitale, gradul în 
care prețurile sunt echitabile și competitive 
și gradul în care calitatea sau gama de 
opțiuni pentru utilizatorii comercial și 
utilizatorii finali este sau rămâne ridicată. 
Pot fi luate în considerare elemente care 
sunt specifice furnizorilor de servicii de 
platformă esențiale în cauză, cum ar fi 
economiile de scară extreme, efectele de 
rețea foarte puternice, capacitatea de a face 
legătura între un număr mare de utilizatori 
comerciali și de utilizatori finali datorită 
caracterului multilateral al acestor servicii, 
efectele de captivitate, lipsa opțiunii de a 
utiliza mai multe platforme sau servicii sau 
integrarea verticală. În plus, o capitalizare 
bursieră foarte ridicată, o rată foarte mare a 
valorii capitalului propriu în raport cu 
profitul sau o cifră de afaceri foarte 
importantă obținută de la utilizatorii finali 
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capitalizarea bursieră, ratele ridicate de 
creștere sau reducerea ratelor de creștere 
coroborată cu creșterea rentabilității 
reprezintă exemple de parametri dinamici 
care sunt deosebit de relevanți pentru 
identificarea furnizorilor de servicii de 
platformă esențiale cu privire la care se 
prevede că vor dobândi o poziție solidă. În 
cazurile în care furnizorul obstrucționează 
în mod semnificativ investigația prin 
nerespectarea măsurilor de investigare 
luate de Comisie, aceasta ar trebui să fie în 
măsură să ia o decizie formulând concluzii 
nefavorabile pe baza elementelor 
disponibile.

ai unui singur serviciu de platformă 
esențial pot indica potențialul de 
dezechilibrare a pieței sau de efect de 
levier al unor astfel de furnizori. Pe lângă 
capitalizarea bursieră, ratele ridicate de 
creștere sau reducerea ratelor de creștere 
coroborată cu creșterea rentabilității 
reprezintă exemple de parametri dinamici 
care sunt deosebit de relevanți pentru 
identificarea furnizorilor de servicii de 
platformă esențiale cu privire la care se 
prevede că vor dobândi o poziție solidă. În 
cazurile în care furnizorul obstrucționează 
în mod semnificativ investigația prin 
nerespectarea măsurilor de investigare 
luate de Comisie, aceasta ar trebui să fie în 
măsură să ia o decizie formulând concluzii 
nefavorabile pe baza elementelor 
disponibile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament se limitează la ceea ce este 
necesar și justificat pentru a împiedica 
practicile neloiale identificate ale 
gatekeeperilor și pentru a asigura 
contestabilitatea în ceea ce privește 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar 
trebui să corespundă practicilor considerate 
neloiale având în vedere caracteristicile 
sectorului digital și în cazul cărora 
experiența dobândită, de exemplu în ceea 
ce privește asigurarea respectării normelor 
UE în materie de concurență, arată că 
acestea au un impact direct deosebit de 
negativ asupra utilizatorilor comerciali și a 
utilizatorilor finali. În plus, este necesar să 
se prevadă posibilitatea unui dialog de 
reglementare cu gatekeeperii pentru a 
adapta obligațiile care ar putea necesita 
măsuri specifice de punere în aplicare, 

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament se limitează la ceea ce este 
necesar, proporțional și justificat pentru a 
împiedica practicile neloiale identificate 
ale gatekeeperilor și pentru a asigura 
contestabilitatea în ceea ce privește 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar 
trebui să corespundă practicilor considerate 
neloiale având în vedere caracteristicile 
sectorului digital și în cazul cărora 
experiența dobândită, de exemplu în ceea 
ce privește asigurarea respectării normelor 
UE în materie de concurență, arată că 
acestea au un impact direct deosebit de 
negativ asupra utilizatorilor comerciali și a 
utilizatorilor finali. În plus, este necesar să 
se prevadă posibilitatea unui dialog de 
reglementare cu gatekeeperii pentru a 
adapta obligațiile care ar putea necesita 
măsuri specifice de punere în aplicare, 
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astfel încât să se asigure eficacitatea și 
proporționalitatea acestora. Obligațiile ar 
trebui actualizate numai după o examinare 
amănunțită a naturii și impactului 
eventualelor practici specifice în legătură 
cu care s-a constatat, în urma unei 
investigații aprofundate, că sunt neloiale 
sau limitează contestabilitatea în același 
mod ca practicile neloiale prevăzute în 
prezentul regulament dar care, în același 
timp, s-ar putea afla în afara domeniului de 
aplicare al setului actual de obligații.

astfel încât să se asigure eficacitatea și 
proporționalitatea acestora. Obligațiile ar 
trebui actualizate numai după o examinare 
amănunțită a naturii și impactului 
eventualelor practici specifice în legătură 
cu care s-a constatat, în urma unei 
investigații aprofundate, că sunt neloiale 
sau limitează contestabilitatea în același 
mod ca practicile neloiale prevăzute în 
prezentul regulament dar care, în același 
timp, s-ar putea afla în afara domeniului de 
aplicare al setului actual de obligații.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Articolul 5 litera (a) din prezentul 
regulament nu ar trebui interpretat ca 
sugerând că platformele care nu sunt 
desemnate drept gatekeeperi pot combina 
în mod liber date cu caracter personal 
între servicii fără consimțământul 
persoanei în cauză.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca urmare a poziției lor, 
gatekeeperii ar putea, în anumite cazuri, să 
limiteze capacitatea utilizatorilor 
comerciali ai serviciilor lor de intermediere 
online de a-și oferi bunurile sau serviciile 
utilizatorilor finali în condiții mai 
favorabile, inclusiv în ceea ce privește 
prețul, prin intermediul altor servicii de 
intermediere online. Astfel de limitări au 
un efect de descurajare semnificativ asupra 
utilizatorilor comerciali ai serviciilor 
gatekeeperilor în ceea ce privește 

(37) Ca urmare a poziției lor, 
gatekeeperii ar putea, în anumite cazuri, 
prin condiții contractuale, să limiteze 
capacitatea utilizatorilor comerciali ai 
serviciilor lor de intermediere online de a-
și oferi bunurile sau serviciile utilizatorilor 
finali în condiții mai favorabile, inclusiv în 
ceea ce privește prețul, prin intermediul 
altor servicii de intermediere online sau al 
canalelor de vânzare online directe pe 
care le dețin. Astfel de limitări au un efect 
de descurajare semnificativ asupra 
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posibilitatea de a recurge la servicii de 
intermediere online alternative, limitând 
astfel contestabilitatea între platforme, ceea 
ce, la rândul său, reduce posibilitatea de 
alegere a surselor alternative de 
intermediere online pentru utilizatorii 
finali. Pentru a se asigura faptul că 
utilizatorii comerciali ai serviciilor de 
intermediere online furnizate de 
gatekeeperi pot alege în mod liber servicii 
de intermediere online alternative și pot 
diferenția condițiile în care își oferă 
produsele sau serviciile utilizatorilor lor 
finali, nu ar trebui să se accepte situațiile în 
care gatekeeperii limitează posibilitatea 
utilizatorilor comerciali de a alege să 
diferențieze condițiile comerciale, inclusiv 
prețul. O astfel de restricție ar trebui să se 
aplice oricărei măsuri cu efect echivalent, 
cum ar fi, de exemplu, creșterea ratelor 
comisioanelor sau delistarea ofertelor 
utilizatorilor comerciali.

utilizatorilor comerciali ai serviciilor 
gatekeeperilor în ceea ce privește 
posibilitatea de a recurge la servicii de 
intermediere online alternative sau la 
canale corespunzătoare de distribuție 
directă online, limitând astfel 
contestabilitatea între platforme, ceea ce, la 
rândul său, reduce posibilitatea de alegere a 
surselor alternative de intermediere online 
pentru utilizatorii finali. Pentru a se asigura 
faptul că utilizatorii comerciali ai 
serviciilor de intermediere online furnizate 
de gatekeeperi pot alege în mod liber 
servicii de intermediere online alternative 
sau alte canale de distribuție directă 
online și pot diferenția condițiile în care își 
oferă produsele sau serviciile utilizatorilor 
lor finali, nu ar trebui să se accepte 
situațiile în care gatekeeperii limitează 
posibilitatea utilizatorilor comerciali de a 
alege să diferențieze condițiile comerciale, 
inclusiv prețul. O astfel de restricție ar 
trebui să se aplice oricărei măsuri cu efect 
echivalent, cum ar fi, de exemplu, creșterea 
ratelor comisioanelor sau delistarea 
ofertelor utilizatorilor comerciali sau 
afișarea lor mai puțin favorabilă în 
ierarhie.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a preveni consolidarea 
suplimentară a dependenței lor de serviciile 
de platformă esențiale ale gatekeeperilor, 
utilizatorii comerciali ai gatekeeperilor 
respectivi ar trebui să fie liberi să 
promoveze și să aleagă canalul de 
distribuție pe care îl consideră cel mai 
adecvat pentru a interacționa cu utilizatorii 
finali pe care utilizatorii comerciali i-au 
dobândit deja prin intermediul serviciilor 
de platformă esențiale furnizate de 
gatekeeper. La rândul lor, utilizatorii finali 

(38) Pentru a preveni consolidarea 
suplimentară a dependenței lor de serviciile 
de platformă esențiale ale gatekeeperilor, 
utilizatorii comerciali ai gatekeeperilor 
respectivi ar trebui să fie liberi să 
promoveze și să aleagă canalul de 
distribuție pe care îl consideră cel mai 
adecvat pentru a interacționa cu utilizatorii 
finali pe care utilizatorii comerciali i-au 
dobândit deja prin intermediul serviciilor 
de platformă esențiale furnizate de 
gatekeeper. La rândul lor, utilizatorii finali 
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ar trebui, de asemenea, să aibă libertatea de 
a alege ofertele utilizatorilor comerciali și 
de a încheia contracte cu aceștia fie prin 
intermediul serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului, după caz, fie 
printr-un canal de distribuție directă al 
utilizatorului comercial sau printr-un alt 
canal de distribuție indirectă folosit de 
utilizatorul comercial. Acest lucru ar trebui 
să se aplice promovării ofertelor și 
încheierii de contracte între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali. În plus, nu 
ar trebui subminată sau restricționată 
capacitatea utilizatorilor finali de a 
achiziționa în mod liber conținut, 
abonamente, caracteristici sau alte 
elemente în afara serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului. În special, ar 
trebui să se evite situațiile în care 
gatekeeperii restricționează accesul 
utilizatorilor finali la astfel de servicii și 
utilizarea acestora prin intermediul unei 
aplicații software care funcționează prin 
intermediul serviciului lor de platformă 
esențial. De exemplu, abonații la conținut 
online achiziționat în afara unei aplicații 
software descărcate sau achiziționate de la 
un magazin de aplicații software nu ar 
trebui să fie împiedicați să acceseze 
conținutul online respectiv prin 
intermediul unei aplicații software din 
cadrul serviciului de platformă esențial al 
gatekeeperului pentru simplul motiv că 
acest conținut a fost achiziționat în afara 
aplicației software sau a magazinului de 
aplicații software.

ar trebui, de asemenea, să aibă libertatea de 
a alege ofertele utilizatorilor comerciali și 
de a încheia contracte cu aceștia fie prin 
intermediul serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului, după caz, fie 
printr-un canal de distribuție directă al 
utilizatorului comercial sau printr-un alt 
canal de distribuție indirectă folosit de 
utilizatorul comercial. Acest lucru ar trebui 
să se aplice promovării ofertelor și 
încheierii de contracte între utilizatorii 
comerciali și utilizatorii finali. În plus, nu 
ar trebui subminată în niciun fel sau 
restricționată capacitatea utilizatorilor 
finali de a achiziționa în mod liber conținut 
și servicii digitale, abonamente, 
caracteristici sau alte elemente în afara 
serviciilor de platformă esențiale ale 
gatekeeperului, în special prin utilizarea 
de restricții tehnice. În special, ar trebui să 
se evite situațiile în care gatekeeperii 
restricționează accesul utilizatorilor finali 
la astfel de conținut și servicii digitale 
achiziționate în mod legal și utilizarea 
acestora prin intermediul unor 
caracteristici hardware sau software care 
sunt utilizate de gatekeeper atunci când 
furnizează un conținut digital sau un 
serviciu digital similar, pentru simplul 
motiv că acest conținut a fost achiziționat 
în afara serviciului de platformă esențial 
al gatekeeperului.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 

(39) Pentru a asigura un mediu 
comercial echitabil și a proteja 
contestabilitatea sectorului digital, este 
important să se garanteze dreptul 
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utilizatorilor comerciali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali ar putea dori să formuleze 
plângeri cu privire la diferite tipuri de 
practici neloiale, cum ar fi condițiile 
discriminatorii de acces, închiderea 
nejustificată a conturilor utilizatorilor 
comerciali sau neclaritatea motivelor 
pentru delistarea produselor. Prin urmare, 
ar trebui interzisă orice practică prin care s-
ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a 
formula plângeri sau de a exercita căile de 
atac disponibile, de exemplu clauzele de 
confidențialitate prevăzute de acorduri sau 
alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului utilizatorilor 
comerciali și al gatekeeperilor de a stabili 
în acordurile lor condițiile de utilizare, cum 
ar fi utilizarea unor mecanisme legale de 
soluționare a plângerilor, inclusiv a unor 
mecanisme de soluționare alternativă a 
litigiilor sau a jurisdicției anumitor 
instanțe, în conformitate cu dreptul Uniunii 
și cu dreptul intern. Prin urmare, acest 
lucru nu ar trebui să aducă atingere rolului 
jucat de gatekeeperi în lupta împotriva 
conținutului ilegal online.

utilizatorilor comerciali de a atrage atenția 
autorităților administrative sau altor 
autorități publice relevante cu privire la 
comportamentele neloiale ale 
gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii 
comerciali ar putea dori să formuleze 
plângeri cu privire la diferite tipuri de 
practici neloiale, cum ar fi condițiile 
discriminatorii de acces, închiderea 
nejustificată a conturilor utilizatorilor 
comerciali sau neclaritatea motivelor 
pentru delistarea produselor. Prin urmare, 
ar trebui interzisă orice practică prin care s-
ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a 
formula plângeri sau de a exercita căile de 
atac disponibile, de exemplu clauzele de 
confidențialitate prevăzute de acorduri sau 
alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului utilizatorilor 
comerciali și al gatekeeperilor de a stabili 
în acordurile lor condițiile de utilizare, 
redactate într-un limbaj simplu și 
inteligibil, cum ar fi utilizarea unor 
mecanisme legale de soluționare a 
plângerilor, inclusiv a unor mecanisme de 
soluționare alternativă a litigiilor și 
informații clare privind jurisdicția 
anumitor instanțe, în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern. Prin 
urmare, acest lucru nu ar trebui să aducă 
atingere rolului jucat de gatekeeperi în 
lupta împotriva conținutului ilegal online.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate online 
utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor 
de publicitate și editorilor, sunt adesea 
netransparente și opace. Această opacitate 
este legată parțial de practicile câtorva 
platforme, dar este determinată, de 
asemenea, de complexitatea inerentă 

(42) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate 
direcționată online bazată pe informații 
contextuale utilizatorilor comerciali, 
inclusiv agențiilor de publicitate și 
editorilor, sunt adesea netransparente și 
opace. Această opacitate este legată parțial 
de practicile câtorva platforme, dar este 
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publicității programatice utilizate în 
prezent. Se consideră că sectorul a devenit 
mai netransparent după introducerea noii 
legislații privind confidențialitatea și se 
estimează că va deveni și mai opac odată 
cu eliminarea anunțată a modulelor 
cookie de la terți. Astfel, adesea agențiile 
de publicitate și editorii nu dispun de 
informații și cunoștințe cu privire la 
condițiile aplicabile serviciilor de 
publicitate pe care le-au achiziționat, ceea 
ce le subminează capacitatea de a alege 
furnizori alternativi de servicii de 
publicitate online. În plus, costurile 
publicității online sunt probabil mai mari 
decât ar fi într-un mediu al platformelor 
online care să fie mai echitabil, mai 
transparent și contestabil. Aceste costuri 
mai ridicate se vor reflecta probabil în 
prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc 
pentru multe produse și servicii curente 
care se bazează pe publicitatea online. Prin 
urmare, obligațiile în materie de 
transparență ar trebui să le impună 
gatekeeperilor să le ofere agențiilor de 
publicitate și editorilor cărora le furnizează 
servicii de publicitate online, la cerere și în 
măsura posibilului, informații care să le 
permită ambelor părți să înțeleagă prețul 
plătit pentru fiecare dintre diferitele servicii 
de publicitate furnizate ca parte a lanțului 
valoric relevant al publicității.

determinată, de asemenea, de 
complexitatea inerentă publicității 
programatice utilizate în prezent. Astfel, 
adesea, agențiile de publicitate și editorii 
nu dispun de informații și cunoștințe cu 
privire la condițiile aplicabile serviciilor de 
publicitate pe care le-au achiziționat și 
astfel le cresc capacitatea și posibilitatea 
de a alege furnizori alternativi de servicii 
de publicitate online. În plus, costurile 
publicității online sunt probabil mai mari 
decât ar fi într-un mediu al platformelor 
online care să fie mai echitabil, mai 
transparent și contestabil. Aceste costuri 
mai ridicate se vor reflecta probabil în 
prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc 
pentru multe produse și servicii curente 
care se bazează pe publicitatea online. Prin 
urmare, obligațiile în materie de 
transparență ar trebui să le impună 
gatekeeperilor să le ofere agențiilor de 
publicitate și editorilor cărora le furnizează 
servicii de publicitate direcționată online 
bazată pe informații contextuale, la cerere, 
în măsura posibilului și gratuit, informații 
care să le permită ambelor părți să 
înțeleagă prețul plătit pentru fiecare dintre 
diferitele servicii de publicitate furnizate ca 
parte a lanțului valoric relevant al 
publicității.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Un gatekeeper poate avea, în 
anumite circumstanțe, un dublu rol, 
acționând ca furnizor de servicii de 
platformă esențiale pentru utilizatorii săi 
comerciali și, în același timp, concurând cu 
utilizatorii comerciali respectivi pentru a le 
furniza acelorași utilizatori finali servicii 
sau produse identice sau similare. În aceste 

(43) Gatekeeperul poate avea, în 
anumite circumstanțe, un dublu rol, 
acționând ca furnizor de servicii de 
platformă esențiale pentru utilizatorii săi 
comerciali și, în același timp, concurând cu 
utilizatorii comerciali respectivi pentru a le 
furniza acelorași utilizatori finali servicii 
sau produse identice sau similare, inclusiv 
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circumstanțe, un gatekeeper poate profita 
de acest dublu rol pentru a utiliza datele 
generate de tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii săi comerciali pe platforma de 
servicii esențiale, în scopul propriilor 
servicii similare cu cele ale utilizatorilor 
săi comerciali. Acest lucru se poate 
întâmpla, de exemplu, în cazul în care un 
gatekeeper oferă o platformă multilaterală 
sau un magazin de aplicații online pentru 
utilizatorii comerciali și, în același timp, 
oferă servicii de comerciant cu amănuntul 
online sau furnizor de aplicații software 
concurând cu utilizatorii comerciali 
respectivi. Pentru a preveni situațiile în 
care gatekeeperii beneficiază în mod 
neloial de dublul lor rol, ar trebui să se 
asigure faptul că aceștia nu utilizează 
niciun fel de date agregate sau neagregate, 
care pot include date anonimizate și cu 
caracter personal care nu sunt disponibile 
publicului, pentru a oferi servicii similare 
cu cele ale utilizatorilor lor comerciali. 
Această obligație ar trebui să se aplice 
tuturor activităților gatekeeperului, 
inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, 
unității sale operaționale care concurează 
cu utilizatorii comerciali ai unui serviciu de 
platformă esențial.

în cadrul unui serviciu auxiliar. În aceste 
circumstanțe, un gatekeeper poate profita 
de acest dublu rol pentru a utiliza datele 
generate de tranzacțiile efectuate de 
utilizatorii săi comerciali pe platforma de 
servicii esențiale sau de tranzacțiile legate 
de serviciul său auxiliar, în scopul 
propriilor servicii sau bunuri care oferă 
servicii similare cu cele ale utilizatorilor 
săi comerciali sau ale furnizorilor săi. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
în cazul în care un gatekeeper oferă o 
platformă multilaterală sau un magazin de 
aplicații online pentru utilizatorii 
comerciali și, în același timp, oferă servicii 
de comerciant cu amănuntul online sau 
furnizor de aplicații software concurând cu 
utilizatorii comerciali respectivi sau cu 
furnizorii săi. Pentru a preveni situațiile în 
care gatekeeperii beneficiază în mod 
neloial de dublul lor rol, ar trebui să se 
asigure faptul că aceștia nu utilizează 
niciun fel de date agregate sau neagregate, 
care pot include date anonimizate și cu 
caracter personal exclusiv în domeniul 
furnizorilor de servicii de platformă 
esențiale, pentru a oferi servicii similare cu 
cele ale utilizatorilor lor comerciali. 
Această obligație ar trebui să se aplice 
tuturor activităților gatekeeperului, 
inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, 
unității sale operaționale care concurează 
cu utilizatorii comerciali ai unui serviciu de 
platformă esențial sau cu furnizorul unui 
serviciu auxiliar.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Un gatekeeper poate utiliza diferite 
mijloace pentru a-și favoriza propriile 
servicii sau produse în cadrul serviciului 

(46) Un gatekeeper poate utiliza diferite 
mijloace pentru a-și favoriza propriile 
servicii sau produse în cadrul serviciului 
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său de platformă esențial, în detrimentul 
acelorași servicii sau al unor servicii 
similare pe care utilizatorii finali le-ar 
putea obține prin intermediul unor terți. 
Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, în 
cazul în care anumite aplicații sau servicii 
software sunt preinstalate de un 
gatekeeper. Pentru ca utilizatorii finali să 
poată alege, gatekeeperii nu ar trebui să-i 
împiedice să dezinstaleze orice aplicații 
software preinstalate în cadrul serviciului 
lor de platformă esențial, favorizând astfel 
propriile aplicații software.

său de platformă esențial, în detrimentul 
acelorași servicii sau al unor servicii 
similare pe care utilizatorii finali le-ar 
putea obține prin intermediul unor terți. 
Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, în 
cazul în care anumite aplicații sau servicii 
software sunt preinstalate de un 
gatekeeper. Pentru ca utilizatorii finali să 
poată alege, gatekeeperii nu ar trebui să-i 
împiedice să dezinstaleze orice aplicații 
software preinstalate în cadrul serviciului 
lor de platformă esențial, favorizând astfel 
propriile aplicații software, și ar trebui să 
le ofere utilizatorilor finali posibilitatea de 
a alege aplicațiile software de pe 
platformele lor esențiale, inclusiv 
opțiunea de a dispune de setări fără 
niciun software preinstalat care nu este 
necesar pentru funcționalitatea de bază a 
platformei lor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Regulile pe care gatekeeperii le 
stabilesc pentru distribuirea de aplicații 
software pot, în anumite circumstanțe, să 
limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a 
instala și de a utiliza în mod eficace 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software terțe pe sistemele de operare sau 
hardware-ul gatekeeperului relevant, 
precum și să limiteze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software în afara serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului respectiv. 
Astfel de limitări pot reduce capacitatea 
dezvoltatorilor de aplicații software de a 
utiliza canale de distribuție alternative, 
precum și capacitatea utilizatorilor finali de 
a alege între diferite aplicații software din 
diferite canale de distribuție, deci ar trebui 
interzise întrucât sunt neloiale și 

(47) Regulile pe care gatekeeperii le 
stabilesc pentru distribuirea de aplicații 
software pot, în anumite circumstanțe, să 
limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a 
instala și de a utiliza în mod eficace 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software terțe pe sistemele de operare sau 
hardware-ul gatekeeperului relevant, 
precum și să limiteze capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
software în afara serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului respectiv. 
Astfel de limitări pot reduce capacitatea 
dezvoltatorilor de aplicații software de a 
utiliza canale de distribuție alternative, 
precum și capacitatea utilizatorilor finali de 
a alege între diferite aplicații software din 
diferite canale de distribuție, deci ar trebui 
interzise întrucât sunt neloiale și 
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susceptibile să afecteze contestabilitatea 
serviciilor de platformă esențiale. Pentru a 
se asigura că aplicațiile software sau 
magazinele de aplicații software ale terților 
nu pun în pericol integritatea hardware-ului 
sau a sistemului de operare furnizat de 
gatekeeperul în cauză, acesta poate aplica 
măsuri tehnice sau contractuale 
proporționale pentru atingerea acestui 
obiectiv, în cazul în care demonstrează că 
astfel de măsuri sunt necesare și justificate 
și că nu există mijloace mai puțin 
restrictive de protejare a integrității 
hardware-ului sau a sistemului de operare.

susceptibile să afecteze contestabilitatea 
serviciilor de platformă esențiale. Pentru a 
se asigura că aplicațiile software sau 
magazinele de aplicații software ale terților 
nu pun în pericol integritatea hardware-ului 
sau a sistemului de operare furnizat de 
gatekeeperul în cauză, acesta poate aplica 
măsuri tehnice sau contractuale 
proporționale pentru atingerea acestui 
obiectiv, în cazul în care demonstrează că 
astfel de măsuri sunt necesare și justificate 
și că nu există mijloace mai puțin 
restrictive de protejare a integrității 
hardware-ului sau a sistemului de operare. 
Prin urmare, această interdicție privind 
limitarea capacității utilizatorilor finali de 
a instala și de a utiliza sau de a accesa 
aplicații software sau magazine de 
aplicații de la terți nu ar trebui, prin 
urmare, să aducă atingere capacității 
gatekeeperilor de a-și asuma 
responsabilitatea necesară în combaterea 
conținutului ilegal online.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați 
vertical și oferă anumite produse sau 
servicii utilizatorilor finali prin intermediul 
propriilor servicii de platformă esențiale 
sau prin intermediul unui utilizator 
comercial asupra căruia exercită un 
control, ceea ce conduce adesea la 
conflicte de interese. Aceasta poate include 
situația în care un gatekeeper își oferă 
propriile servicii de intermediere online 
prin intermediul unui motor de căutare 
online. Atunci când oferă aceste produse 
sau servicii prin intermediul serviciului de 
platformă esențial, gatekeeperii își pot 
rezerva o poziție mai bună pentru propria 
lor ofertă, în ceea ce privește ierarhizarea, 
față de produsele terților care utilizează 

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați 
vertical și oferă anumite produse sau 
servicii utilizatorilor finali prin intermediul 
propriilor servicii de platformă esențiale 
sau prin intermediul utilizatorilor 
comerciali cu care cooperează sau cu care 
au încheiat anumite acorduri de 
cooperare sau pe care îi preferă din alte 
motive care nu au legătură cu relevanța 
intrinsecă serviciului lor, ceea ce conduce 
adesea la conflicte de interese. Aceasta 
poate include situația în care un gatekeeper 
își oferă propriile servicii de intermediere 
online prin intermediul unui motor de 
căutare online. Atunci când oferă aceste 
produse sau servicii prin intermediul 
serviciului de platformă esențial, 
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respectivul serviciu de platformă esențial. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
în cazul produselor sau serviciilor, inclusiv 
al altor servicii de platformă esențiale, care 
sunt ierarhizate în rezultatele comunicate 
de motoarele de căutare online sau care 
sunt integrate parțial sau pe deplin în 
rezultatele motoarelor de căutare online, în 
grupurile de rezultate specializate pe o 
anumită temă, afișate împreună cu 
rezultatele unui motor de căutare online, 
care sunt considerate sau utilizate de 
anumiți utilizatori finali drept un serviciu 
distinct sau suplimentar față de motorul de 
căutare online. Alte exemple sunt 
aplicațiile software care sunt distribuite 
prin intermediul magazinelor de aplicații 
software, produsele sau serviciile care 
beneficiază de vizibilitate și sunt afișate în 
fluxul de știri al unei rețele sociale, precum 
și produsele sau serviciile ierarhizate în 
rezultatele căutării sau afișate pe o 
platformă multilaterală. În situațiile 
menționate, gatekeeperul are un dublu rol, 
de intermediar pentru furnizorii terți și de 
furnizor direct al produselor sau serviciilor 
sale. În consecință, gatekeeperul respectiv 
are capacitatea de a submina în mod direct 
contestabilitatea pentru produsele sau 
serviciile din cadrul acestor servicii de 
platformă esențiale, în detrimentul 
utilizatorilor comerciali care nu sunt 
controlați de gatekeeper.

gatekeeperii pot rezerva o poziție mai bună 
pentru propria lor ofertă, în ceea ce 
privește ierarhizarea, față de produsele 
terților care dispun de intermediere prin 
acest serviciu de platformă esențial sau pot 
utiliza alte setări pentru a-și acorda un 
tratament preferențial față de acești terți. 
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, 
în cazul produselor sau serviciilor, inclusiv 
al altor servicii de platformă esențiale, care 
sunt ierarhizate în cadrul sau împreună cu 
rezultatele motoarelor de căutare online 
sau care sunt integrate parțial sau total în 
rezultatele motoarelor de căutare online, în 
grupurile de rezultate specializate pe o 
anumită temă, afișate împreună cu 
rezultatele unui motor de căutare online, 
care pot fi considerate sau utilizate de 
anumiți utilizatori finali drept un serviciu 
distinct sau suplimentar față de motorul de 
căutare online. Astfel de afișaje 
preferențiale sau încorporate de către un 
serviciu separat de intermediere online 
trebuie să constituie o preferință 
inadmisibilă, indiferent dacă informațiile 
sau rezultatele din grupurile favorizate de 
rezultate specificate ar fi putut fi furnizate 
și de servicii concurente și indiferent dacă 
aceste arii sunt clasificate în mod 
nediscriminatoriu. Preferențierile 
inadmisibile au loc și prin intermediul 
magazinelor de aplicații software, 
produsele sau serviciile care beneficiază de 
vizibilitate și sunt afișate în fluxul de știri 
al unei rețele sociale, precum și produsele 
sau serviciile ierarhizate în rezultatele 
căutării sau afișate pe o platformă 
multilaterală, sau produsele și serviciile 
spre care sunt direcționați utilizatorii în 
urma unei cereri vocale adresate de un 
utilizator final asistentului vocal digital. 
În situațiile menționate, gatekeeperul are 
un dublu rol, de intermediar pentru 
furnizorii terți și de furnizor direct al 
produselor sau serviciilor sale, ceea ce 
poate conduce la un conflict de interese. 
În consecință, gatekeeperul respectiv are 
capacitatea de a submina în mod direct 
contestabilitatea pentru produsele sau 
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serviciile din cadrul acestor servicii de 
platformă esențiale, în detrimentul 
utilizatorilor comerciali care nu sunt 
controlați de gatekeeper.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) În astfel de situații, gatekeeperul nu 
ar trebui să aplice niciun fel de tratament 
diferențiat sau preferențial în ceea ce 
privește ierarhizarea realizată în cadrul 
serviciului de platformă esențial, prin 
mijloace juridice, comerciale sau tehnice, 
în favoarea produselor sau serviciilor pe 
care acesta le oferă în mod direct sau prin 
intermediul unui utilizator comercial pe 
care îl controlează. Pentru a asigura 
eficacitatea acestei obligații, ar trebui, de 
asemenea, să se asigure faptul că și 
condițiile care se aplică ierarhizării sunt în 
general echitabile. În acest context, 
ierarhizarea ar trebui să acopere toate 
formele de vizibilitate relativă, inclusiv 
afișarea, notarea, crearea de linkuri sau 
rezultatele vocale. Pentru a se garanta că 
această obligație este efectivă și nu poate fi 
eludată, ea ar trebui să se aplice, de 
asemenea, oricărei măsuri care ar putea 
avea un efect echivalent cu tratamentul 
diferențiat sau preferențial în cadrul 
ierarhizării. Orientările adoptate în temeiul 
articolului 5 din Regulamentul 
(UE) 2019/1150 ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestei obligații. 34

(49) În astfel de situații de conflict de 
interese, gatekeeperul nu ar trebui să 
încorporeze parțial sau integral un astfel 
de produs sau serviciu distinct în 
rezultatele sau grupurile de rezultate ale 
motoarelor de căutare online. Cu toate 
acestea, își poate ierarhiza produsele sau 
serviciile, cu condiția să nu aplice niciun 
fel de tratament diferențiat sau preferențial 
în ceea ce privește ierarhizarea, afișarea 
sau încorporarea rezultatelor în cadrul 
serviciului de platformă esențial, prin 
mijloace juridice, comerciale sau tehnice, 
în favoarea produselor sau serviciilor pe 
care acesta le oferă în mod direct sau prin 
intermediul unui utilizator comercial pe 
care îl controlează sau cu care cooperează 
sau pe care îl preferă din orice alt motiv. 
În special, în cazul în care prezentarea 
rezultatelor de către un serviciu de 
platformă esențial include ierarhizarea 
produselor sau serviciilor separate, 
terților ar trebui să li se ofere șanse egale 
de a-și ierarhiza produsul sau serviciul în 
același format și în aceleași condiții. În 
cazul în care acest lucru are loc în 
schimbul unei remunerații, pentru a evita 
orice conflict de interese, produsul sau 
serviciul separat al gatekeeperului ar 
trebui să fie tratat ca o entitate comercială 
separată și ar trebui să fie viabil din punct 
de vedere comercial ca serviciu 
independent, oferit în afara serviciului de 
platformă esențial al gatekeeperului. 
Gatekeeperul nu ar trebui să impună 
mecanisme sau condiții care fac mai 
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împovărătoare sau mai dificile colectarea 
și combinarea datelor relevante de la 
utilizatorii finali sau obținerea 
consimțământului pentru utilizarea 
acestor date de către un utilizator 
comercial în scopuri de publicitate 
interesată în cadrul unui serviciu de 
platformă esențial, dacă utilizatorul 
comercial respectă toate cerințele legale 
pentru o astfel de publicitate, în special în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. 
Este necesar să se asigure divulgarea și 
transparența integrală a parametrilor și 
datelor utilizate pentru luarea deciziilor, 
executarea și măsurarea instrumentelor 
de măsurare a performanței, în special în 
ceea ce privește inventarul anunțurilor 
publicitare și serviciile deținute de 
gatekeeper în legătură cu serviciile de 
inventariere a anunțurilor publicitare și 
de intermediere deținute de alți editori sau 
furnizori de servicii conectați la platforma 
gatekeeperului. Pentru a asigura 
eficacitatea acestei obligații, ar trebui, de 
asemenea, să se asigure faptul că și 
condițiile care se aplică ierarhizării, 
afișării sau încorporării rezultatelor sunt 
în general echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, precum și că utilizatorii 
comerciali au același acces ca și 
gatekeeperul la toate informațiile 
rezultate din ierarhizare și la orice alte 
aspecte relevante din punctul de vedere al 
concurenței legate de produsele sau 
serviciile lor respective. În acest context, 
ierarhizarea ar trebui să acopere toate 
formele de vizibilitate relativă, inclusiv, 
printre altele, ordinea, afișarea grafică, 
ierarhizarea, crearea de linkuri sau 
rezultatele vocale. În special, în ceea ce 
privește asistenții vocali digitali, ar trebui 
garantat că ierarhizarea produselor și a 
serviciilor și, implicit, răspunsul de obicei 
unic la solicitarea vocală a unui utilizator, 
reflectă exact și imparțial solicitarea. 
Pentru a se garanta că această obligație este 
efectivă și nu poate fi eludată, ea ar trebui 
să se aplice, de asemenea, oricărei măsuri 
care ar putea avea un efect echivalent cu 
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tratamentul diferențiat sau preferențial în 
cadrul ierarhizării. Un astfel de efect 
echivalent poate fi obținut, de exemplu, 
prin formate de anunțuri care sunt 
folosite de utilizatori în mod similar cu 
serviciile de intermediere online ale 
gatekeeperului sau ale terților sau care 
aduc beneficii gatekeeperului într-un mod 
similar tratamentului preferențial în 
ierarhizare (de exemplu, în ceea ce 
privește câștigurile financiare, 
accesul/traficul utilizatorilor sau accesul 
la date). Orientările adoptate în temeiul 
articolului 5 din Regulamentul (UE) 
2019/1150 ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze punerea în aplicare și asigurarea 
respectării acestei obligații.

_________________ _________________
34 Comunicarea Comisiei: Orientări privind 
transparența ierarhizării în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO C 424, 8.12.2020, p. 1).

34 Comunicarea Comisiei: Orientări privind 
transparența ierarhizării în temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO C 424, 8.12.2020, p. 1).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Gatekeeperii nu ar trebui să 
limiteze sau să împiedice libertatea de 
alegere a utilizatorilor finali împiedicând 
din punct de vedere tehnic achiziționarea 
de aplicații și servicii software ale unui 
furnizor diferit sau abonarea la acestea. 
Astfel, un număr mai mare de furnizori vor 
fi în măsură să își ofere serviciile, oferind 
astfel, în cele din urmă, mai multe opțiuni 
utilizatorului final. Gatekeeperii ar trebui 
să asigure libertatea de alegere, chiar dacă 
sunt producători de hardware prin 
intermediul căruia sunt accesate astfel de 
aplicații sau servicii software și nu trebuie 
să creeze bariere tehnice artificiale din 
cauza cărora schimbarea furnizorului să fie 

(50) Gatekeeperii nu ar trebui să 
limiteze sau să împiedice libertatea de 
alegere a utilizatorilor finali împiedicând 
din punct de vedere tehnic achiziționarea, 
instalarea sau utilizarea efectivă de 
aplicații și servicii software ale unui 
furnizor diferit, inclusiv terț, sau abonarea 
la acestea. Astfel, un număr mai mare de 
furnizori vor fi în măsură să își ofere 
serviciile, oferind astfel, în cele din urmă, 
mai multe opțiuni utilizatorului final. 
Gatekeeperii ar trebui să asigure libertatea 
de alegere, chiar dacă sunt producători de 
hardware prin intermediul căruia sunt 
accesate astfel de aplicații sau servicii 
software și nu trebuie să creeze bariere 
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imposibilă sau ineficientă. Simpla 
furnizare a unui anumit produs sau 
serviciu consumatorilor, inclusiv prin 
preinstalare, precum și îmbunătățirea 
ofertei pentru utilizatorii finali, cum ar fi 
reducerea prețurilor sau creșterea 
calității, nu ar trebui considerate în sine 
drept practici interzise care împiedică 
schimbarea furnizorului.

tehnice artificiale din cauza cărora 
schimbarea furnizorului, instalarea sau 
utilizarea să fie imposibilă sau ineficientă.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Gatekeeperii pot avea un impact 
asupra capacității utilizatorilor finali de a 
accesa conținuturi și servicii online, 
inclusiv aplicații software. Prin urmare, ar 
trebui stabilite norme care să garanteze că 
drepturile utilizatorilor finali de a accesa 
un internet deschis nu sunt compromise de 
comportamentul gatekeeperilor. De 
asemenea, gatekeeperii pot limita din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece efectiv la alt furnizor de 
servicii de acces la internet, în special prin 
controlul asupra sistemelor de operare sau 
asupra hardware-ului. Acest comportament 
denaturează condițiile de concurență 
echitabile pentru serviciile de acces la 
internet și dăunează în ultimă instanță 
utilizatorilor finali. Prin urmare, ar trebui 
să se asigure faptul că gatekeeperii nu 
limitează în mod nejustificat posibilitatea 
utilizatorilor finali de a-și alege furnizorul 
de servicii de acces la internet.

(51) Gatekeeperii pot avea un impact 
asupra capacității utilizatorilor finali de a 
accesa conținuturi și servicii online, 
inclusiv aplicații software. Prin urmare, ar 
trebui stabilite norme care să garanteze că 
drepturile utilizatorilor finali de a accesa 
un internet deschis nu sunt compromise de 
comportamentul gatekeeperilor. De 
asemenea, gatekeeperii pot limita din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece efectiv la alt furnizor de 
servicii de acces la internet, în special prin 
controlul asupra sistemelor de operare sau 
asupra hardware-ului. Acest comportament 
denaturează condițiile de concurență 
echitabile pentru serviciile de acces la 
internet și dăunează în ultimă instanță 
utilizatorilor finali. Prin urmare, ar trebui 
să se asigure faptul că gatekeeperii nu 
limitează în mod nejustificat posibilitatea 
utilizatorilor finali de a-și alege furnizorul 
de servicii de acces la internet sau creează 
discriminări la utilizarea de alte software-
uri de către utilizatorii finali, cum ar fi, de 
exemplu, crearea unei rețele virtuale 
private pentru a-și ascunde sau modifica 
protocolul de internet.

Amendamentul 26
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Propunere de regulament
Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Interoperabilitatea trebuie să fie 
asigurată și pentru serviciile de mesagerie 
și de pe platformele de comunicare 
socială, oferind utilizatorilor posibilitatea 
de a migra de la o platformă la alta fără 
a-și pierde datele și contactele.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate online 
utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor 
de publicitate și editorilor, sunt adesea 
netransparente și opace. Astfel, adesea 
agențiile de publicitate și editorii nu dispun 
de informații cu privire la efectul unui 
anumit anunț. Prin urmare, pentru a spori 
suplimentar echitatea, transparența și 
contestabilitatea serviciilor de publicitate 
online desemnate în temeiul prezentului 
regulament, precum și ale celor care sunt 
pe deplin integrate cu alte servicii de 
platformă esențiale ale aceluiași furnizor, 
gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere 
agențiilor de publicitate și editorilor, la 
cerere, acces gratuit la instrumentele de 
măsurare a performanței ale gatekeeperului 
și la informațiile necesare agenților de 
publicitate, agențiilor de publicitate care 
acționează în numele unei societăți care 
plasează publicitate și editorilor, pentru ca 
aceștia să poată efectua propria verificare 
independentă a furnizării serviciilor 
relevante de publicitate online.

(53) Condițiile în care gatekeeperii 
furnizează servicii de publicitate 
direcționată online bazată pe informații 
contextuale utilizatorilor comerciali, 
inclusiv agențiilor de publicitate și 
editorilor, sunt adesea netransparente și 
opace. Astfel, adesea agențiile de 
publicitate și editorii nu dispun de 
informații cu privire la efectul unui anumit 
anunț. Prin urmare, pentru a crește și mai 
mult echitatea, transparența și 
contestabilitatea serviciilor de publicitate 
online desemnate în temeiul prezentului 
regulament, precum și ale celor care sunt 
pe deplin integrate cu alte servicii de 
platformă esențiale ale aceluiași furnizor, 
gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere 
agențiilor de publicitate și editorilor, la 
cerere, acces gratuit la instrumentele de 
măsurare a performanței ale gatekeeperului 
în scopul publicității direcționate online 
bazate pe informații contextuale și la 
informațiile necesare, inclusiv criteriile 
folosite de serviciile de platformă ad-tech, 
cum ar fi mecanismul de stabilire a 
prețurilor, licitațiile în domeniul 
publicității și evaluarea acestora și 
comisioanele percepute de schimburile 
publicitare, agenților de publicitate, 
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agențiilor de publicitate care acționează în 
numele unei societăți care plasează 
publicitate și editorilor, pentru ca aceștia să 
poată efectua propria verificare 
independentă a furnizării serviciilor 
relevante de publicitate online. Aceasta 
trebuie să includă date referitoare la toți 
parametrii utilizați de gatekeeperi sau de 
serviciile care aparțin aceleiași 
întreprinderi în contextul unor servicii de 
intermediere de publicitate, pentru a 
determina rezultatul unei astfel de 
intermedieri și prețurile corespunzătoare 
pentru comunicările publicitare sau 
comisioanele pentru orice serviciu de 
intermediere furnizat fie din partea 
cumpărătorului, fie din partea 
vânzătorului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Gatekeeperii dețin volume mari de 
date pe care le colectează în contextul 
furnizării de servicii de platformă esențiale, 
precum și de alte servicii digitale. Pentru a 
se asigura faptul că gatekeeperii nu 
subminează contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale și potențialul de 
inovare al unui sector digital dinamic prin 
limitarea capacității utilizatorilor 
comerciali de a-și porta efectiv datele, 
utilizatorilor comerciali și utilizatorilor 
finali ar trebui să li se acorde accesul 
efectiv și imediat la datele pe care le-au 
furnizat sau generat în contextul utilizării 
serviciilor de platformă esențiale relevante 
ale gatekeeperilor, într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care 
poate fi citit automat. Acest lucru ar trebui 
să se aplice, de asemenea, oricăror alte date 
la diferite niveluri de agregare care ar putea 
fi necesare pentru a permite efectiv 
portabilitatea. De asemenea, ar trebui să se 

(54) Gatekeeperii dețin volume mari de 
date pe care le colectează în contextul 
furnizării de servicii de platformă esențiale, 
precum și de alte servicii digitale. Pentru a 
se asigura faptul că gatekeeperii nu 
subminează contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale și potențialul de 
inovare al unui sector digital dinamic prin 
limitarea capacității utilizatorilor 
comerciali de a-și porta efectiv datele, 
utilizatorilor comerciali și utilizatorilor 
finali ar trebui să li se acorde accesul 
efectiv, gratuit și imediat la datele pe care 
le-au furnizat sau generat în contextul 
utilizării serviciilor de platformă esențiale 
relevante ale gatekeeperilor, într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care 
poate fi citit automat. Acest lucru ar trebui 
să se aplice, de asemenea, oricăror alte date 
la diferite niveluri de agregare care ar putea 
fi necesare pentru a permite efectiv 
portabilitatea. De asemenea, ar trebui să se 
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asigure faptul că utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali pot transfera efectiv datele 
respective în timp real, de exemplu prin 
intermediul unor interfețe de programare a 
aplicațiilor de înaltă calitate. Facilitarea 
schimbării furnizorului sau a utilizării mai 
multor platforme sau servicii ar trebui să 
conducă, la rândul său, la o gamă mai largă 
de opțiuni pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali și să încurajeze inovarea 
de către gatekeeperi și utilizatorii 
comerciali.

asigure faptul că utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali pot transfera efectiv datele 
respective în timp real, de exemplu prin 
intermediul unor interfețe de programare a 
aplicațiilor de înaltă calitate. Facilitarea 
schimbării furnizorului sau a utilizării mai 
multor platforme sau servicii ar trebui să 
conducă, la rândul său, la o gamă mai largă 
de opțiuni pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali și să încurajeze inovarea 
de către gatekeeperi și utilizatorii 
comerciali. Aceste drepturi la portabilitate 
ar trebui să le ofere utilizatorilor dreptul 
de a accesa și transfera datele lor de pe 
platformele care le dețin.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Utilizatorii comerciali ai serviciilor 
esențiale ale marilor platforme oferite de 
gatekeeperi și utilizatorii finali ai acestor 
utilizatori comerciali furnizează și 
generează un volum mare de date, inclusiv 
datele rezultate din aceste utilizări. Pentru a 
se asigura accesul utilizatorilor comerciali 
la datele relevante astfel generate, 
gatekeeperul ar trebui, la cererea acestora, 
să permită accesul liber și gratuit la aceste 
date. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care 
utilizatorul comercial a încheiat un contract 
și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru utilizatorul comercial. Datele 
furnizate sau generate de aceiași utilizatori 
comerciali și de aceiași utilizatori finali ai 
utilizatorilor comerciali respectivi în 
contextul altor servicii furnizate de același 
gatekeeper pot fi vizate în cazul în care 
acest lucru este indisolubil legat de cererea 
relevantă. În acest scop, un gatekeeper nu 
ar trebui să impună limitări contractuale 
sau de altă natură pentru a împiedica 

(55) Utilizatorii comerciali ai serviciilor 
esențiale ale marilor platforme oferite de 
gatekeeperi și utilizatorii finali ai acestor 
utilizatori comerciali furnizează și 
generează un volum mare de date, inclusiv 
datele rezultate din aceste utilizări. Pentru a 
se asigura accesul utilizatorilor comerciali 
la datele relevante astfel generate, 
gatekeeperul ar trebui, la cererea acestora, 
să permită accesul liber și gratuit la aceste 
date. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care 
utilizatorul comercial a încheiat un contract 
și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru utilizatorul comercial. Datele 
furnizate sau generate de aceiași utilizatori 
comerciali și de aceiași utilizatori finali ai 
utilizatorilor comerciali respectivi în 
contextul altor servicii furnizate de același 
gatekeeper pot fi vizate în cazul în care 
acest lucru este indisolubil legat de cererea 
relevantă. În acest scop, un gatekeeper nu 
ar trebui să impună limitări contractuale 
sau de altă natură pentru a împiedica 
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accesul utilizatorilor comerciali la datele 
relevante și ar trebui să le permită 
utilizatorilor comerciali să ceară 
consimțământul utilizatorilor lor finali în 
ceea ce privește accesul la date și 
extragerea datelor, atunci când un astfel de 
consimțământ este necesar în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 și al 
Directivei 2002/58/CE. Gatekeeperii ar 
trebui, de asemenea, să faciliteze accesul la 
aceste date în timp real prin intermediul 
unor măsuri tehnice adecvate, cum ar fi 
crearea unor interfețe de programare a 
aplicațiilor de înaltă calitate.

accesul utilizatorilor comerciali la datele 
relevante și ar trebui să le permită 
utilizatorilor comerciali să ceară 
consimțământul utilizatorilor lor finali în 
ceea ce privește accesul la date și 
extragerea datelor, atunci când un astfel de 
consimțământ este necesar în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 și al 
Directivei 2002/58/CE. Obținerea 
consimțământului ar trebui să fie cât mai 
simplă pentru utilizator și sub aceleași 
condiții, cum ar fi durata și reînnoirea 
consimțământului, ca și cele aplicate 
consimțământului dat de utilizatorul final 
gatekeeperului pentru utilizarea datelor 
respective pentru propriile servicii. 
Gatekeeperii ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze accesul la aceste date în timp real 
prin intermediul unor măsuri tehnice 
adecvate, cum ar fi crearea unor interfețe 
de programare a aplicațiilor de înaltă 
calitate.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Valoarea motoarelor de căutare 
online pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali ai acestora crește pe 
măsură ce numărul total de utilizatori 
crește. Furnizorii de motoare de căutare 
online colectează și stochează seturi de 
date agregate care conțin informații cu 
privire la căutările efectuate de utilizatori și 
la modul în care aceștia au interacționat cu 
rezultatele care le-au fost prezentate. 
Furnizorii de servicii de motoare de căutare 
online colectează aceste date din căutările 
efectuate în cadrul propriului lor serviciu 
de motor de căutare online și, după caz, din 
căutările efectuate pe platformele 
partenerilor lor comerciali din aval. 
Accesul gatekeeperilor la astfel de date 
privind ierarhizarea, interogările, clicurile 

(56) Valoarea motoarelor de căutare 
online pentru utilizatorii comerciali și 
utilizatorii finali ai acestora crește pe 
măsură ce numărul total de utilizatori 
crește. Furnizorii de motoare de căutare 
online colectează și stochează seturi de 
date agregate care conțin informații cu 
privire la căutările efectuate de utilizatori și 
la modul în care aceștia au interacționat cu 
rezultatele care le-au fost prezentate. 
Furnizorii de servicii de motoare de căutare 
online colectează aceste date din căutările 
efectuate în cadrul propriului lor serviciu 
de motor de căutare online și, după caz, din 
căutările efectuate pe platformele 
partenerilor lor comerciali din aval. 
Accesul gatekeeperilor la astfel de date 
privind ierarhizarea, interogările, clicurile 
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și vizualizările constituie o barieră 
importantă în calea intrării pe piață și a 
extinderii, care subminează 
contestabilitatea serviciilor de motoare de 
căutare online. Prin urmare, gatekeeperii ar 
trebui să fie obligați să le ofere și altor 
furnizori de astfel de servicii accesul, în 
condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, la datele privind 
ierarhizarea, interogările, clicurile și 
vizualizările legate de căutările gratuite și 
cele plătite generate de consumatori în 
cadrul serviciilor de motoare de căutare 
online, astfel încât furnizorii terți respectivi 
să își poată optimiza serviciile și să poată 
contesta serviciile de platformă esențiale 
relevante. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care un 
furnizor de motor de căutare a încheiat un 
contract și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru motorul de căutare respectiv. Atunci 
când oferă acces la datele sale de căutare, 
un gatekeeper ar trebui să asigure prin 
mijloace adecvate protecția datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor finali, 
fără a degrada în mod substanțial calitatea 
sau utilitatea datelor.

și vizualizările constituie o barieră 
importantă în calea intrării pe piață și a 
extinderii, care subminează 
contestabilitatea serviciilor de motoare de 
căutare online. Prin urmare, gatekeeperii ar 
trebui să fie obligați să le ofere și altor 
furnizori de astfel de servicii accesul, în 
condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii, la datele privind 
ierarhizarea, interogările, clicurile și 
vizualizările legate de căutările gratuite și 
cele plătite generate de consumatori în 
cadrul serviciilor de motoare de căutare 
online, astfel încât furnizorii terți respectivi 
să își poată optimiza serviciile și să poată 
contesta serviciile de platformă esențiale 
relevante. Un astfel de acces ar trebui să fie 
acordat, de asemenea, terților cu care un 
furnizor de motor de căutare a încheiat un 
contract și care acționează ca persoane 
împuternicite să prelucreze aceste date 
pentru motorul de căutare respectiv. Atunci 
când oferă acces la datele sale de căutare, 
un gatekeeper ar trebui să asigure prin 
mijloace adecvate protecția datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor finali, 
fără a degrada în mod substanțial calitatea 
sau utilitatea datelor. Gatekeeperul ar 
trebui să fie în măsură să demonstreze că 
datele anonimizate privind interogările, 
clicurile și vizualizările au fost testate în 
mod adecvat împotriva riscurilor legate de 
o eventuală reidentificare.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În special, gatekeeperii care oferă 
acces la magazinele de aplicații software 
reprezintă un punct de acces important care 
le permite utilizatorilor comerciali să 
ajungă la utilizatorii finali. Având în 
vedere dezechilibrul dintre puterea de 
negociere a acestor gatekeeperi și cea a 

(57) Serviciile de platformă esențiale pe 
care le prestează gatekeeperii reprezintă 
un punct de acces important care le permite 
utilizatorilor comerciali să ajungă la 
utilizatorii finali. Având în vedere 
dezechilibrul dintre puterea de negociere a 
acestor gatekeeperi și cea a utilizatorilor 
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utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor 
de aplicații software, gatekeeperii nu ar 
trebui să fie autorizați să impună condiții 
generale, inclusiv condiții de stabilire a 
prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce 
la o diferențiere nejustificată. Stabilirea 
prețurilor sau alte condiții generale de 
acces ar trebui considerate neloiale în cazul 
în care conduc la un dezechilibru între 
drepturile și obligațiile impuse 
utilizatorilor comerciali, îi conferă 
gatekeeperului un avantaj disproporționat 
în raport cu serviciul furnizat de acesta 
utilizatorilor comerciali sau creează un 
dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în 
ceea ce privește furnizarea acelorași 
servicii sau a unor servicii similare cu cele 
furnizate de gatekeeper. Următoarele 
criterii de referință pot servi drept repere 
pentru a stabili dacă condițiile generale de 
acces sunt echitabile: prețurile practicate 
sau condițiile impuse pentru servicii 
identice sau similare oferite de alți 
furnizori de magazine de aplicații 
software; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de furnizorul magazinului de 
aplicații software pentru diferite servicii 
conexe sau similare sau pentru diferite 
tipuri de utilizatori finali; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul magazinului de aplicații 
software pentru același serviciu în regiuni 
geografice diferite; prețurile practicate sau 
condițiile impuse de furnizorul 
magazinului de aplicații software pentru 
același serviciu pe care gatekeeperul și-l 
oferă lui însuși. Această obligație nu ar 
trebui să instituie un drept de acces și nu 
ar trebui să aducă atingere capacității 
furnizorilor de magazine de aplicații 
software de a-și asuma responsabilitatea 
necesară pentru combaterea conținutului 
ilegal și nedorit, astfel cum se prevede în 
regulament [Actul legislativ privind 
serviciile digitale].

lor comerciali, gatekeeperii nu ar trebui să 
fie autorizați să impună condiții generale, 
mai ales condiții de stabilire a prețurilor, 
condiții de utilizare a datelor sau condiții 
legate de acordarea licențelor privind 
drepturile deținute de utilizatorul 
comercial, care ar fi neloiale sau ar 
conduce la o diferențiere nejustificată. 
„Impunerea” include atât cerințele 
explicite, cât și cele implicite, prin 
intermediul unui contract sau al unui 
fapt, în special dacă un motor de căutare 
face ca rezultatele clasamentului să 
depindă de transferul anumitor drepturi 
sau date. Stabilirea prețurilor sau alte 
condiții generale de acces ar trebui 
considerate neloiale în cazul în care conduc 
la un dezechilibru între drepturile și 
obligațiile impuse utilizatorilor comerciali, 
îi conferă gatekeeperului un avantaj 
disproporționat în raport cu serviciul 
furnizat de acesta utilizatorilor comerciali 
sau creează un dezavantaj pentru 
utilizatorii comerciali în ceea ce privește 
furnizarea acelorași servicii sau a unor 
servicii similare cu cele furnizate de 
gatekeeper. Următoarele criterii de 
referință pot servi drept repere pentru a 
stabili dacă condițiile generale de acces 
sunt echitabile: prețurile practicate sau 
condițiile impuse pentru servicii identice 
sau similare oferite de alți furnizori 
relevanți de servicii de platformă 
esențiale; prețurile practicate sau condițiile 
impuse de gatekeeper pentru diferite 
servicii conexe sau similare sau pentru 
diferite tipuri de utilizatori finali; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
gatekeeper pentru același serviciu în 
regiuni geografice diferite; prețurile 
practicate sau condițiile impuse de 
furnizorul de servicii de platformă 
esențiale pentru același serviciu pe care 
gatekeeperul și-l oferă lui însuși. În plus, 
condițiile ar trebui considerate 
inechitabile dacă gatekeeperul percepe 
prețuri sau impune condiții fără negocieri 
reale cu utilizatorii comerciali sau cu 
organizațiile de gestiune colectivă care îi 
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reprezintă pe utilizatorii comerciali, sau 
fără a accepta o procedură obligatorie de 
stabilire a prețurilor, cum ar fi un 
mecanism instituit în temeiul legislației 
privind gestionarea colectivă a 
drepturilor, sau fără a accepta o ofertă 
rezonabilă de arbitraj obligatoriu din 
partea utilizatorilor comerciali. De 
asemenea, ar trebui să se considere că 
este inechitabil dacă un gatekeeper 
solicită o licență scutită de redevențe ca o 
condiție pentru a accesa sau a impune 
redevențe care sunt semnificativ mai mici 
decât prețurile stabilite în conformitate cu 
legislația privind gestionarea colectivă a 
drepturilor. De asemenea, ar trebui să se 
considere că este inechitabil dacă accesul 
la serviciu sau calitatea și alte condiții ale 
serviciului sunt condiționate de transferul 
de date sau de acordarea de drepturi de 
către utilizatorul comercial care nu sunt 
legate sau nu sunt strict necesare pentru 
furnizarea serviciului de platformă 
esențial. Deși nu trebuie să instituie un 
drept de acces necondiționat, prezentul 
regulament trebuie să garanteze că 
condițiile de acces la platformele centrale 
sunt echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii. În plus, gatekeeperii nu 
trebuie să aplice condiții inechitabile, 
nerezonabile sau discriminatorii 
utilizatorilor comerciali care își pun la 
dispoziție serviciile prin intermediul 
serviciului de platformă esențial al 
gatekeeperului, inclusiv asistentul vocal 
digital. Condițiile ar trebui, de asemenea, 
considerate inechitabile în cazul în care 
respectivele condiții sau măsurile impuse 
împiedică utilizatorii comerciali să-și 
monetizeze serviciile și permit 
gatekeeperului să monetizeze, în 
beneficiul său, conținutul furnizat de 
utilizatorii săi comerciali prin inserarea 
unei sponsorizări sau publicități lângă 
acest conținut, fără consimțământul 
furnizorului de conținut.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
moralitatea publică, sănătatea publică sau 
siguranța publică, Comisia ar trebui să 
poată decide ca obligația în cauză să nu se 
aplice unui anumit serviciu de platformă 
esențial. Efectul negativ asupra acestor 
interese publice poate indica faptul că, într-
un anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității.

(60) În circumstanțe excepționale 
justificate de motive limitate legate de 
politicile publice, sănătatea publică sau 
siguranța publică, Comisia ar trebui să 
poată decide ca obligația în cauză să nu se 
aplice unui anumit serviciu de platformă 
esențial. Efectul negativ asupra acestor 
interese publice poate indica faptul că, într-
un anumit caz excepțional, costul pentru 
societate în ansamblu al impunerii unei 
anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin 
urmare, disproporționat. Dialogul de 
reglementare pentru a facilita 
conformitatea cu condițiile limitate pentru 
suspendare și exceptare ar trebui să asigure 
proporționalitatea obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, fără a submina 
efectele ex ante preconizate asupra echității 
și a contestabilității.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Interesele utilizatorilor finali în 
ceea ce privește protecția datelor și a 
confidențialității sunt relevante pentru 
orice evaluare a potențialelor efecte 
negative ale practicii observate a 
gatekeeperilor de a colecta și a acumula 
cantități mari de date de la utilizatorii 
finali. Asigurarea unui nivel adecvat de 
transparență a practicilor utilizate de 
gatekeeperi pentru crearea de profiluri 
favorizează contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale, prin exercitarea unei 
presiuni externe asupra gatekeeperilor 
astfel încât crearea de profiluri 

(61) Interesele utilizatorilor finali în 
ceea ce privește protecția datelor și a 
confidențialității sunt relevante pentru 
orice evaluare a potențialelor efecte 
negative ale practicii observate a 
gatekeeperilor de a colecta și a acumula 
cantități mari de date de la utilizatorii 
finali. Asigurarea unui nivel adecvat de 
transparență a practicilor utilizate de 
gatekeeperi pentru crearea de profiluri 
favorizează contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale, prin exercitarea unei 
presiuni externe asupra gatekeeperilor 
astfel încât crearea de profiluri ale 
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aprofundate ale consumatorilor să nu 
devină standardul în sector, având în 
vedere faptul că potențialii nou-intrați pe 
piață sau startup-urile furnizoare nu pot 
avea acces la date în aceeași măsură, la 
același nivel de profunzime și la o scară 
similară. O transparență sporită ar trebui să 
le permită altor furnizori de servicii de 
platformă esențiale să se diferențieze mai 
bine prin utilizarea unor modalități 
superioare de garantare a confidențialității. 
Pentru a asigura un nivel minim de 
eficacitate a acestei obligații de 
transparență, gatekeeperii ar trebui să 
furnizeze cel puțin o descriere a 
elementelor pe care se bazează crearea de 
profiluri, inclusiv dacă sunt utilizate datele 
cu caracter personal și datele provenite din 
activitatea utilizatorilor, prelucrarea 
aplicată, scopul pentru care profilul este 
elaborat și apoi utilizat, impactul creării de 
profiluri asupra serviciilor gatekeeperului 
și măsurile luate pentru a le permite 
utilizatorilor finali să cunoască utilizarea 
relevantă a acestor profiluri, precum și 
pentru a solicita consimțământul acestora.

consumatorilor, urmărirea sau 
acumularea datelor personale de la terți 
să nu devină standardul în sector, având în 
vedere faptul că potențialii nou-intrați pe 
piață sau startup-urile furnizoare nu pot 
avea acces la date în aceeași măsură, la 
același nivel de profunzime și la o scară 
similară. O transparență sporită ar trebui să 
le permită altor furnizori de servicii de 
platformă esențiale să se diferențieze mai 
bine prin utilizarea unor modalități 
superioare de garantare a confidențialității. 
Pentru a asigura un nivel minim de 
eficacitate a acestei obligații de 
transparență, gatekeeperii ar trebui să 
furnizeze un raport cuprinzător al 
elementelor pe care se bazează crearea de 
profiluri, urmărirea și utilizarea datelor de 
la terți, inclusiv dacă sunt utilizate datele 
cu caracter personal și datele provenite din 
activitatea utilizatorilor, prelucrarea 
aplicată, scopul pentru care profilul este 
elaborat și apoi utilizat, impactul creării de 
profiluri asupra serviciilor gatekeeperului 
și a vieții private a utilizatorilor, și 
măsurile luate pentru a le permite 
utilizatorilor finali să cunoască utilizarea 
relevantă a acestor profiluri, precum și 
pentru a solicita consimțământul acestora.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Pentru a asigura realizarea deplină 
și durabilă a obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să evalueze dacă un furnizor de 
servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat drept gatekeeper chiar dacă nu 
îndeplinește pragurile cantitative prevăzute 
în prezentul regulament; dacă 
nerespectarea sistematică de către un 
gatekeeper justifică impunerea unor măsuri 
corective suplimentare, precum și dacă este 

(62) Pentru a asigura realizarea deplină 
și durabilă a obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să evalueze dacă un furnizor de 
servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat drept gatekeeper chiar dacă nu 
îndeplinește pragurile cantitative prevăzute 
în prezentul regulament; dacă 
nerespectarea sistematică de către un 
gatekeeper justifică impunerea unor măsuri 
corective suplimentare, precum și dacă este 
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necesară revizuirea listei obligațiilor 
stabilite pentru combaterea practicilor 
neloiale ale gatekeeperilor și dacă ar trebui 
identificate practici suplimentare care sunt 
la fel de neloiale și care limitează 
contestabilitatea piețelor digitale. O astfel 
de evaluare ar trebui să se bazeze pe 
investigații de piață efectuate într-un 
interval de timp adecvat, utilizând 
proceduri și termene clare, pentru a sprijini 
efectul ex ante al prezentului regulament 
asupra contestabilității și echității în 
sectorul digital și pentru a oferi nivelul 
necesar de securitate juridică.

necesară revizuirea listei obligațiilor 
stabilite pentru combaterea practicilor 
neloiale ale gatekeeperilor și dacă ar trebui 
identificate practici suplimentare care sunt 
la fel de neloiale și care limitează 
contestabilitatea piețelor digitale. O astfel 
de evaluare ar trebui să se bazeze pe 
investigații de piață efectuate într-un 
interval de timp adecvat, utilizând 
proceduri și termene clare, pentru a sprijini 
efectul ex ante al prezentului regulament 
asupra contestabilității și echității în 
sectorul digital și pentru a oferi nivelul 
necesar de securitate juridică. Statele 
membre, precum și organizațiile și 
asociațiile europene care au un interes 
legitim în reprezentarea utilizatorilor 
comerciali sau a consumatorilor ar trebui 
să aibă dreptul de a solicita în mod formal 
o anchetă de piață, unde pot furniza 
dovezi în favoarea unor motive întemeiate 
de a suspecta că a avut loc oricare dintre 
cele patru cazuri menționate anterior. 
Cerința de prezentare a dovezilor nu ar 
trebui să fie nerezonabil de ridicată. 
Comisia ar trebui să fie în măsură să 
decidă să nu efectueze investigații 
suplimentare în urma unei astfel de 
cereri. În acest caz, ar trebui să ofere o 
motivație suficientă a deciziei sale.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În contextul procedurilor 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament, întreprinderilor în cauză ar 
trebui să li se acorde dreptul de a fi 
ascultate de către Comisie, iar deciziile 
luate ar trebui să facă obiectul unei 
publicități ample. Trebuie să se asigure 
dreptul la bună administrare și dreptul la 
apărare al întreprinderilor în cauză, în 
special dreptul de acces la dosar și dreptul 

(75) În contextul procedurilor 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament, întreprinderilor în cauză ar 
trebui să li se acorde dreptul de a fi 
ascultate de către Comisie, iar deciziile 
luate ar trebui să facă obiectul unei 
publicități ample. Trebuie să se asigure 
dreptul la bună administrare și dreptul la 
apărare al întreprinderilor în cauză, în 
special dreptul de acces la dosar și dreptul 
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de a fi ascultat, dar totodată este esențial ca 
informațiile confidențiale să fie protejate. 
În plus, Comisia trebuie să respecte 
confidențialitatea informațiilor, dar, în 
același timp, ar trebui să se asigure că toate 
informațiile pe care se bazează decizia sa 
sunt divulgate într-o măsură care să îi 
permită destinatarului deciziei să înțeleagă 
faptele și motivele care au condus la 
adoptarea deciziei. În fine, în anumite 
condiții, unele documente comerciale, cum 
ar fi comunicarea dintre avocați și clienții 
lor, pot fi considerate confidențiale dacă 
sunt îndeplinite condițiile relevante.

de a fi ascultat, dar totodată este esențial ca 
informațiile confidențiale și sensibile din 
punct de vedere comercial să fie protejate. 
În plus, Comisia trebuie să respecte 
confidențialitatea informațiilor, dar, în 
același timp, ar trebui să se asigure că toate 
informațiile pe care se bazează decizia sa 
sunt divulgate într-o măsură care să îi 
permită destinatarului deciziei să înțeleagă 
faptele și motivele care au condus la 
adoptarea deciziei. În fine, în anumite 
condiții, unele documente comerciale, cum 
ar fi comunicarea dintre avocați și clienții 
lor, pot fi considerate confidențiale dacă 
sunt îndeplinite condițiile relevante.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 79 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Obiectivul prezentului regulament 
este de a asigura un sector digital 
contestabil și echitabil, în general, și 
servicii de platformă esențiale, în special, 
în vederea promovării inovării, a unei 
calități ridicate a produselor și serviciilor 
digitale, a unor prețuri corecte și 
competitive, precum și a unei înalte calități 
și a unei largi posibilități de alegere pentru 
utilizatorii finali din sectorul digital. Acest 
lucru nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar, 
având în vedere modelul de afaceri și 
operațiunile gatekeeperilor, precum și 
amploarea și efectele operațiunilor 
acestora, acest deziderat poate fi realizat pe 
deplin numai la nivelul Uniunii. Uniunea 
poate să adopte măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, definit la articolul 
5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la același articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivului menționat.

(79) Obiectivul prezentului regulament 
este de a asigura un sector digital 
contestabil și echitabil, în general, și 
servicii de platformă esențiale, în special, 
în vederea promovării și garantării 
inovării, a unei calități ridicate a produselor 
și serviciilor digitale, a unor prețuri corecte 
și competitive, precum și a unei înalte 
calități și a unei largi posibilități de alegere 
pentru utilizatorii finali din sectorul digital. 
Acest lucru nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar, 
având în vedere modelul de afaceri și 
operațiunile gatekeeperilor, precum și 
amploarea și efectele operațiunilor 
acestora, acest deziderat poate fi realizat pe 
deplin numai la nivelul Uniunii. Uniunea 
poate să adopte măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, definit la articolul 
5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la același articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivului menționat.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme armonizate de asigurare a unor 
piețe contestabile și echitabile în sectorul 
digital din întreaga Uniune unde sunt 
prezenți gatekeeperi.

1. Prezentul regulament stabilește 
norme armonizate care asigură piețe 
competitive și echitabile în sectorul digital 
din întreaga Uniune unde sunt prezenți 
gatekeeperi, contribuind astfel la buna 
funcționare a pieței interne.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special la articolele 11, 13, 16, 47 și 50. În 
consecință, prezentul regulament se 
interpretează și se aplică cu respectarea 
acestor drepturi și principii.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor obligații suplimentare prin 
acte cu putere de lege, reglementări sau 
acțiuni administrative în scopul asigurării 
unor piețe contestabile și echitabile. Acest 
lucru nu aduce atingere normelor care 
urmăresc alte interese publice legitime, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În special, 

5. Statele membre nu le impun 
gatekeeperilor, în sensul din prezentul 
regulament, alte obligații prin acte cu 
putere de lege, reglementări sau acțiuni 
administrative în scopul asigurării unor 
piețe contestabile și echitabile. Acest lucru 
nu afectează normele care urmăresc alte 
interese publice legitime, în conformitate 
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nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică statele membre să impună 
obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, 
întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale, în cazul în 
care aceste obligații nu au legătură cu 
întreprinderile relevante care au statut de 
gatekeeper în sensul prezentului 
regulament, pentru a proteja 
consumatorii sau pentru a combate actele 
de concurență neloială.

cu dreptul Uniunii. În special, prezentul 
regulament nu împiedică statele membre să 
impună obligații, compatibile cu dreptul 
Uniunii, întreprinderilor, inclusiv 
furnizorilor de servicii de platformă 
esențiale, pentru a proteja consumatorii 
sau pentru a combate acte de concurență 
neloială, pentru a proteja și promova 
libertatea media și pluralismul media și al 
opiniilor, precum și diversitatea culturală 
și lingvistică sau pentru a urmări alte 
interese publice legitime.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 101 și 102 din 
TFUE. De asemenea, acesta nu aduce 
atingere aplicării: normelor naționale care 
interzic acordurile anticoncurențiale, 
deciziile asociațiilor de întreprinderi, 
practicile concertate și abuzurile de poziție 
dominantă; normelor naționale în materie 
de concurență care interzic alte forme de 
comportament unilateral, în măsura în 
care acestea sunt aplicate altor 
întreprinderi decât gatekeeperii sau care 
impun obligații suplimentare 
gatekeeperilor; Regulamentul (CE) nr. 
139/2004 al Consiliului38 și normele 
naționale privind controlul concentrărilor 
economice; Regulamentele (UE) 
2019/1150 și (UE) …./.. ale Parlamentului 
European și ale Consiliului39.

6. Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării articolelor 101 și 102 din 
TFUE. Regulamentul nu aduce atingere 
nici aplicării normelor naționale care 
interzic acordurile anticoncurențiale, 
deciziilor asociațiilor de întreprinderi, 
practicilor concertate și abuzurile de 
poziție dominantă, Regulamentului (CE) 
nr. 139/2004 al Consiliului 38 și nici 
normelor naționale privind controlul 
concentrărilor economice; Regulamentele 
(UE) 2019/1150 și (UE) …./.. ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului39. În special, prezentul 
regulament nu împiedică statele membre 
să impună obligații altor întreprinderi 
decât gatekeeperii, nici să le impună 
gatekeeperilor alte obligații.

__________________ __________________
38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între 
întreprinderi (Regulamentul CE privind 
concentrările economice) (JO L 24, 
29.1.2004, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind 
controlul concentrărilor economice între 
întreprinderi (Regulamentul CE privind 
concentrările economice) (JO L 24, 
29.1.2004, p. 1).
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39 Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 
Directivei 2000/31/CE.

39 Regulamentul (UE) …/... al 
Parlamentului European și al Consiliului – 
propunere privind o piață unică pentru 
serviciile digitale (Actul legislativ privind 
serviciile digitale) și de modificare a 
Directivei 2000/31/CE.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „serviciu de platformă esențial” 
înseamnă oricare dintre următoarele:

2. „serviciu de platformă esențial” 
înseamnă oricare dintre următoarele:

(a) serviciile de intermediere online; (a) serviciile de intermediere online;

(b) motoarele de căutare online; (b) motoarele de căutare online;

(ba) browserele;
(c) serviciile de rețea de socializare 
online;

(c) serviciile de rețea de socializare 
online;

(d) serviciile oferite de platformele de 
partajare a materialelor video;

(d) serviciile oferite de platformele de 
partajare a materialelor video;

(e) serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere;

(e) serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere;

(f) sistemele de operare; (f) sistemele de operare;

(fa) asistenții virtuali;
(g) serviciile de cloud computing; (g) serviciile de cloud computing;

(h) serviciile de publicitate, inclusiv 
orice rețea de publicitate, schimburi 
publicitare și orice alt serviciu de 
intermediere publicitară, prestat de un 
furnizor al oricăruia dintre serviciile de 
platformă esențiale enumerate la literele (a) 
– (g);

(h) serviciile de publicitate, inclusiv 
orice rețea de publicitate, schimburi 
publicitare și orice alt serviciu de 
intermediere publicitară, prestat de un 
furnizor al oricăruia dintre serviciile de 
platformă esențiale enumerate la literele (a) 
– (g);

proiectele necomerciale, fără scop 
lucrativ, nu sunt considerate servicii de 
platformă esențiale;
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „browser ” înseamnă o aplicație 
software client independentă sau 
incorporată care se derulează pe un 
server web sau pe un alt server de internet 
și care permite utilizatorului să navigheze 
pe World Wide Web pentru a accesa sau a 
afișa date sau pentru a interacționa cu 
conținutul găzduit pe servere conectate la 
această rețea;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „sistem de operare” înseamnă un 
software de sistem care controlează 
funcțiile de bază ale hardware-ului sau ale 
software-ului și permite aplicațiilor 
software să ruleze pe baza lui;

(10) „sistem de operare” înseamnă un 
software de sistem care controlează 
funcțiile de bază ale hardware-ului sau ale 
software-ului și permite aplicațiilor 
software să ruleze pe baza lui, inclusiv 
sistemele care oferă sau controlează 
accesul la public;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a)  „asistent virtual” înseamnă o 
aplicație software care oferă funcții de 
dialog cu un utilizator în limbaj natural și 
care intermediază între utilizatorii finali și 
utilizatorii comerciali care oferă aplicații 
bazate pe comenzi;
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „serviciu auxiliar” înseamnă 
serviciile furnizate în contextul sau 
împreună cu serviciile de platformă 
esențiale, inclusiv serviciile de plată, astfel 
cum sunt definite la articolul 4 punctul 3, și 
servicii tehnice care sprijină furnizarea de 
servicii de plată astfel cum sunt definite la 
articolul 3 litera (j) din Directiva (UE) 
2015/2366, serviciile de distribuție 
(fulfilment), de identificare sau de 
publicitate;

(14) „serviciu auxiliar” înseamnă 
serviciile furnizate în contextul sau 
împreună cu serviciile de platformă 
esențiale, inclusiv activitățile de vânzare 
cu amănuntul, astfel cum sunt definite la 
articolul 4 punctul 3, și servicii tehnice 
care sprijină furnizarea de servicii de plată 
astfel cum sunt definite la articolul 3 litera 
(j) din Directiva (UE) 2015/2366, serviciile 
de distribuție (fulfilment), de identificare 
sau de publicitate;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16)  „utilizator final” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care utilizează 
servicii de platformă esențiale, în altă 
calitate decât cea de utilizator comercial;

(16) utilizator final” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care utilizează 
servicii de platformă esențiale și ale cărei 
date personale sunt stocate sub formă de 
profil de utilizator de furnizorii de servicii 
de platformă esențială mai mult de o lună;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea 
relativă acordată bunurilor sau serviciilor 
oferite prin serviciile de intermediere 
online sau prin serviciile de rețea de 
socializare online sau relevanța acordată 
rezultatelor căutărilor de către motoarele 
de căutare online, astfel cum este 

(18)  „ierarhie” înseamnă vizibilitatea 
relativă acordată bunurilor sau serviciilor 
sau relevanța acordată rezultatelor 
căutărilor, astfel cum este prezentată, 
organizată sau comunicată de către 
furnizorii de servicii de platformă centrală, 
indiferent de mijloacele tehnologice 
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prezentată, organizată sau comunicată de 
către furnizorii de servicii de intermediere 
online sau de serviciile de rețea de 
socializare online ori de către furnizorii 
de motoare de căutare online, indiferent 
de mijloacele tehnologice folosite pentru 
această prezentare, organizare sau 
comunicare;

folosite pentru prezentare, organizare sau 
comunicare;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) „rezultate ale căutării” înseamnă 
orice informații în orice format, inclusiv 
text, grafică, voce și altele, returnate de 
furnizorul de servicii de platformă 
centrală ca răspuns la o căutare scrisă 
sau orală și legate de acestea, indiferent 
dacă informația este un rezultat firesc, un 
rezultat plătit, un răspuns direct sau orice 
produs, serviciu sau informație oferită în 
legătură cu rezultatele firești, afișată 
împreună cu acestea sau parțial ori 
integral încorporate în rezultatele 
respective;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) „interoperabilitate” înseamnă 
capacitatea nemediată a două sau mai 
multe servicii digitale sau materiale, 
sisteme, produse sau componente digitale 
ale acestora, inclusiv software sau 
hardware, furnizate inițial în două medii 
digitale diferite de a:
(a) de a-și transmite informații sau 
date de acces fără erori și de a folosi 
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informațiile sau datele transmise pentru a 
executa corect o anumită funcție fără a 
modifica sau converti conținutul datelor; 
și/sau
(b) a comunica între ele; și/sau
(c) să lucreze împreună așa cum a 
fost prevăzut fără a avea nevoie de 
tehnologii de conversie.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali ajung la 
utilizatorii finali și

(b) operează un serviciu de platformă 
esențial care servește drept portal important 
prin care utilizatorii comerciali sau 
utilizatorii finali intră în contact cu alți 
utilizatori finali și

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (1) litera (b) 
în cazul în care furnizează un serviciu de 
platformă esențial care are lunar peste 45 
de milioane de utilizatori finali activi 
stabiliți în Uniune sau aflați pe teritoriul 
acesteia și, anual, peste 10 000 de 
utilizatori comerciali activi stabiliți în 
Uniune, în ultimul exercițiu financiar.

(b) cerința de la alineatul (1) litera (b) 
în cazul în care furnizează servicii de 
platformă esențiale care, în anul 
calendaristic precedent, au avut lunar peste 
45 de milioane de utilizatori finali stabiliți 
în SEE sau aflați pe teritoriul acesteia sau, 
anual, peste 10 000 de utilizatori 
comerciali stabiliți în SEE.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un furnizor de 
servicii de platformă esențiale îndeplinește 
toate pragurile prevăzute la alineatul (2), 
trebuie să notifice acest lucru Comisiei în 
termen de trei luni de la atingerea 
pragurilor respective și să îi furnizeze 
informațiile relevante identificate la 
alineatul (2). Notificarea respectivă trebuie 
să includă informațiile relevante 
identificate la alineatul (2) pentru fiecare 
dintre serviciile de platformă esențiale ale 
furnizorului care atinge pragurile prevăzute 
la alineatul (2) litera (b). Notificarea 
trebuie actualizată ori de câte ori alte 
servicii de platformă esențiale îndeplinesc 
în mod individual pragurile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b).

3. În cazul în care un furnizor de 
servicii de platformă esențiale îndeplinește 
toate pragurile prevăzute la alineatul (2), 
trebuie să notifice acest lucru Comisiei 
fără întârzieri nejustificate și în termen de 
cel mult 30 de zile de la atingerea 
pragurilor respective și să îi furnizeze 
informațiile relevante identificate la 
alineatul (2). Notificarea respectivă trebuie 
să includă informațiile relevante 
identificate la alineatul (2) pentru fiecare 
dintre serviciile de platformă esențiale ale 
furnizorului care atinge pragurile prevăzute 
la alineatul (2) litera (b). Notificarea 
trebuie actualizată ori de câte ori alte 
servicii de platformă esențiale îndeplinesc 
în mod individual pragurile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Gatekeeperul trebuie să asigure 
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 5 și 6 în termen de șase luni de la 
includerea pe listă a unui serviciu de 
platformă esențial în temeiul alineatului (7) 
din prezentul articol.

8. Gatekeeperul trebuie să asigure 
respectarea obligațiilor prevăzute la 
articolele 5 și 6 cât mai rapid și în orice 
caz nu mai târziu de două luni de la 
includerea pe listă a unui serviciu de 
platformă esențial în temeiul alineatului (7) 
din prezentul articol.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia publică și actualizează în 
permanență lista gatekeeperilor și lista 
serviciilor de platformă esențiale pentru 

3. Comisia publică și actualizează în 
permanență lista gatekeeperilor și lista 
serviciilor de platformă esențiale pentru 
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care aceștia trebuie să respecte obligațiile 
prevăzute la articolele 5 și 6.

care aceștia trebuie să respecte obligațiile 
prevăzute la articolele 5 și 6. Comisia 
publică un raport anual în care comunică 
concluziile monitorizării și în prezintă 
Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește fiecare dintre serviciile 
sale de platformă esențiale identificate în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (7), un 
gatekeeper:

În ceea ce privește fiecare dintre serviciile 
sale de platformă esențiale identificate în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (7) și 
serviciile sale auxiliare, un gatekeeper:

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) le permite utilizatorilor comerciali 
să ofere aceleași produse sau servicii 
utilizatorilor finali prin intermediul 
serviciilor de intermediere online furnizate 
de terți la prețuri sau în condiții diferite de 
cele oferite prin intermediul serviciilor de 
intermediere online ale gatekeeperului;

(b) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorului serviciului auxiliar al 
gatekeeperului să ofere aceleași produse 
sau servicii utilizatorilor finali prin 
intermediul serviciilor de intermediere 
online furnizate de terți sau prin canale 
directe de comunicare între oameni de 
afaceri la prețuri sau în condiții diferite de 
cele oferite prin intermediul serviciilor de 
intermediere online ale gatekeeperului;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) le permite utilizatorilor comerciali 
să promoveze oferte pentru utilizatorii 
finali achiziționate prin intermediul 

(c) le permite utilizatorilor comerciali 
să promoveze oferte diferite pentru 
utilizatorii finali achiziționate prin 
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serviciului de platformă esențial și să 
încheie contracte cu acești utilizatori finali, 
indiferent dacă în acest scop utilizează sau 
nu serviciile de platformă esențiale ale 
gatekeeperului, și le permite utilizatorilor 
finali să acceseze și să utilizeze, prin 
intermediul serviciilor de platformă 
esențiale ale gatekeeperului, conținut, 
abonamente, funcționalități sau alte 
elemente prin utilizarea aplicației software 
a unui utilizator comercial, în cazul în care 
aceste elemente au fost achiziționate de 
utilizatorul final de la utilizatorul comercial 
relevant fără a utiliza serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului;

intermediul serviciului de platformă 
esențial și să încheie contracte cu acești 
utilizatori finali, indiferent dacă în acest 
scop utilizează sau nu serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului, și le 
permite utilizatorilor finali să acceseze și 
să utilizeze, prin intermediul serviciilor de 
platformă esențiale ale gatekeeperului, 
conținut, abonamente, funcționalități sau 
alte elemente prin utilizarea aplicației 
software a unui utilizator comercial, în 
cazul în care aceste elemente au fost 
achiziționate de utilizatorul final de la 
utilizatorul comercial relevant fără a utiliza 
serviciile de platformă esențiale ale 
gatekeeperului;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să 
restricționeze sesizarea de către utilizatorii 
comerciali a oricărei autorități publice 
relevante cu privire la chestiuni legate de 
orice practică a gatekeeperilor;

(d) nu îi împiedică, nici nu îi 
restricționează direct sau indirect pe 
utilizatorii comerciali, pe utilizatorii finali 
sau pe furnizorii unui serviciu auxiliar 
pentru gatekeeper să sesizeze orice 
autoritate publică relevantă sau instanță 
națională cu privire la chestiuni legate de 
vreo practică a gatekeeperilor;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali să utilizeze, să ofere sau să 
interopereze cu un serviciu de identificare 
al gatekeeperului în contextul serviciilor 
oferite de utilizatorii comerciali care 
utilizează serviciile de platformă esențiale 

(e) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să 
utilizeze, să ofere sau să interopereze cu 
orice serviciu al gatekeeperului în 
contextul serviciilor oferite de utilizatorii 
comerciali care utilizează serviciile de 
platformă esențiale ale gatekeeperului 



PE693.640v02-00 48/71 AD\1240172RO.docx

RO

ale gatekeeperului respectiv; respectiv;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) se abține să le impună utilizatorilor 
comerciali sau utilizatorilor finali să se 
aboneze sau să se înregistreze la orice alt 
serviciu de platformă esențial identificat 
în temeiul articolului 3 sau care 
îndeplinește pragurile menționate la 
articolul 3 alineatul (2) litera (b) ca o 
condiție de acces, de abonare sau de 
înregistrare la oricare dintre serviciile lor 
de platformă esențiale identificate în 
temeiul articolului respectiv;

(f) nu le impune utilizatorilor comerciali 
sau utilizatorilor finali ca, pentru a utiliza 
sau a permite accesul la oricare dintre 
serviciile platformei sale centrale, să 
accepte condiții sau servicii suplimentare 
care, prin natura lor sau după uzanța 
comercială, nu au nicio legătură cu 
serviciul platformei centrale în cauză și 
nu sunt necesare pentru furnizarea lor 
către utilizatori, în special nu le impune, 
ca o condiție de acces, de abonare sau de 
înregistrare la oricare dintre serviciile lor 
de platformă esențiale menționate la 
articolul 3, să se aboneze la orice alt 
serviciu de platformă esențial sau auxiliar 
al gatekeeperului;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) se abține de la a cere să se 
folosească doar o singură metodă de plată 
specifică sau un singur operator de plăți 
ca o condiție pentru a utiliza sau a 
permite accesul la oricare dintre serviciile 
sale de platformă esențiale pentru 
utilizatorii comerciali;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, la cererea acestora, informații 
cu privire la prețul plătit de agentul de 
publicitate și de editor, precum și cu 
privire la suma sau la remunerația plătită 
editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț și pentru fiecare dintre serviciile de 
publicitate relevante prestate de 
gatekeeper.

(g) furnizează agențiilor de publicitate 
și editorilor cărora le furnizează servicii de 
publicitate, la cererea acestora și gratuit, 
informații complete cu privire la:

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prețul și taxele, inclusiv deducerile 
sau supra taxarea, plătite de agentul de 
publicitate și de editor, precum și cu 
privire la suma sau la remunerația plătită 
editorului pentru publicarea unui anumit 
anunț publicitar și pentru fiecare dintre 
serviciile de publicitate relevante prestate 
de gatekeeper; precum și

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sistemul de calculare a taxelor și 
aplicarea acestuia în ceea ce privește 
ofertele respective prezentate de agentul 
de publicitate și de editor pentru fiecare 
dintre serviciile de publicitate utilizate.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) permite utilizatorilor finali să 
dezinstaleze orice aplicații software 
preinstalate în sistemul său de operare;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) permite utilizatorilor finali și 
utilizatorilor comerciali ai serviciilor de 
comunicații interpersonale independente 
bazate pe numere și ai serviciilor de rețele 
sociale să acceseze și să interacționeze cu 
serviciile gatekeeperilor prin furnizarea 
de standarde deschise, protocoale 
deschise, inclusiv o interfață de 
programare a aplicațiilor;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce privește fiecare dintre 
serviciile sale de platformă esențiale 
identificate în conformitate cu articolul 3 
alineatul (7), un gatekeeper:

1. În ceea ce privește fiecare dintre 
serviciile sale de platformă esențiale 
identificate în conformitate cu articolul 3 
alineatul (7) și serviciile sale auxiliare 
printre care distribuția, gatekeeperul:

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se abține să utilizeze, în concurență 
cu utilizatorii comerciali, datele care nu 

(a) nu utilizează, în concurență cu 
utilizatorii comerciali și furnizorii de 



AD\1240172RO.docx 51/71 PE693.640v02-00

RO

sunt disponibile publicului care sunt 
generate prin activități ale respectivilor 
utilizatori comerciali, inclusiv ale 
utilizatorilor finali ai acestor utilizatori 
comerciali, ale serviciilor sale de platformă 
esențiale sau furnizate de respectivii 
utilizatori comerciali ai serviciilor sale de 
platformă esențiale sau ale utilizatorilor 
finali ai acestor utilizatori comerciali;

servicii auxiliare, niciun fel de date aflate 
exclusiv în domeniul unui furnizor de 
servicii de platformă esențiale sau al 
furnizorului serviciului auxiliar respectiv, 
care sunt generate prin activități ale 
respectivilor utilizatori sau furnizori 
comerciali, inclusiv ale utilizatorilor finali 
ai acestor utilizatori comerciali, ale 
serviciilor sale de platformă esențiale sau 
furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali ai serviciilor sale de platformă 
esențiale sau ale utilizatorilor finali ai 
acestor utilizatori comerciali;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) le permite utilizatorilor finali să 
dezinstaleze orice aplicație software 
preinstalată pe serviciul său de platformă 
esențial, fără a aduce atingere posibilității 
ca un gatekeeper să restricționeze 
dezinstalarea în legătură cu aplicațiile 
software care sunt esențiale pentru 
funcționarea sistemului de operare sau a 
dispozitivului și care nu pot fi oferite de 
sine stătător din punct de vedere tehnic de 
către terți;

(b) le permite utilizatorilor finali să 
dezinstaleze orice aplicație software 
preinstalată pe serviciul său de platformă 
esențial;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) permite instalarea și utilizarea 
efectivă a aplicațiilor software sau a 
magazinelor de aplicații software ale 
terților care utilizează sau interoperează cu 
sistemele de operare ale gatekeeperului 
respectiv și permite accesul la aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 

(c) permite instalarea și utilizarea 
efectivă a aplicațiilor software sau a 
magazinelor de aplicații software ale 
terților care utilizează sau interoperează cu 
sistemele de operare ale gatekeeperului 
respectiv și permite accesul la aceste 
aplicații software sau magazine de aplicații 
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software prin alte mijloace decât serviciile 
de platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv. Gatekeeperul nu este împiedicat 
să ia măsuri proporționale pentru a se 
asigura că aplicațiile software sau 
magazinele de aplicații software ale terților 
nu pun în pericol integritatea hardware-ului 
sau a sistemului de operare furnizat de 
gatekeeper;

software prin alte mijloace decât serviciile 
de platformă esențiale ale gatekeeperului 
respectiv, și le lasă utilizatorilor finali 
posibilitatea de a alege între diferite 
aplicații software din diferite canale de 
distribuție. Gatekeeperului i se permite să 
ia măsuri proporționale pentru a se asigura 
că aplicațiile software sau magazinele de 
aplicații software ale terților nu pun în 
pericol integritatea hardware-ului sau a 
sistemului de operare furnizat de 
gatekeeper, securitatea sau experiența de 
utilizator a utilizatorilor finali; Acest 
lucru nu ar trebui să afecteze rolul jucat 
de gatekeeperi în lupta împotriva 
conținutului ilegal online.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se abține să acorde un tratament mai 
favorabil în ceea ce privește ierarhizarea 
serviciilor și produselor oferite de însuși 
gatekeeperul sau de orice terț care aparține 
aceleiași întreprinderi în comparație cu 
serviciile sau produsele similare ale terților 
și aplică condiții echitabile și 
nediscriminatorii unei astfel de ierarhizări;

(d) nu incorporează, nici nu acordă 
un tratament mai favorabil ca ierarhizare 
și alte setări, nici ca acces și condiții de 
utilizare a serviciilor, funcționalităților 
sau interfețelor tehnice, serviciilor și 
produselor oferite de gatekeeperul însuși 
sau de orice terț în comparație cu serviciile 
sau produsele similare ale altor părți și 
aplică condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii unor astfel de practici și 
setări;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) face în așa fel încât algoritmii care 
determină clasificarea produselor și 
serviciilor să fie transparenți, corecți și 
rezonabili și ierarhizarea oricărui 
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conținut de către serviciile de platformă 
esențiale online să reflecte fidel și 
imparțial cererile utilizatorilor și ca 
interfețele folosite pentru ierarhizare să 
fie concepute transparent și 
personalizarea modului de afișare să se 
facă cu consimțământul utilizatorului 
final, căruia trebuie să i se dea toate 
informațiile utile necesare;

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) nu impune mecanisme sau condiții 
care fac mai împovărătoare sau mai 
dificile colectarea și combinarea datelor 
relevante de la utilizatorii finali sau 
obținerea consimțământului pentru 
utilizarea acestor date de către un 
utilizator comercial în scopuri de 
publicitate interesată în cadrul unui 
serviciu de platformă centrală, dacă 
utilizatorul comercial respectă toate 
cerințele legale pentru o astfel de 
publicitate, în special în temeiul 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) se abține să restricționeze din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a trece de la o aplicație software la 
alta și de la un serviciu software la altul ori 
de a se abona la diferite aplicații și servicii 
software pentru a căror accesare este 
necesară utilizarea sistemului de operare al 
gatekeeperului, inclusiv în ceea ce privește 
alegerea furnizorului de acces la internet 

(e) se abține să restricționeze din punct 
de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor 
finali de a instala, de a utiliza efectiv, de a 
trece de la o aplicație software la alta și de 
la un serviciu software la altul ori de a se 
abona la diferite aplicații și servicii 
software de terți pentru a căror accesare 
este necesară utilizarea sistemului de 
operare al gatekeeperului, inclusiv în ceea 
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pentru utilizatorii finali; ce privește alegerea furnizorului de acces 
la internet pentru utilizatorii finali;

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) le permite utilizatorilor comerciali 
și furnizorilor de servicii auxiliare accesul 
la aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
la furnizarea de către gatekeeper a 
oricăror servicii auxiliare;

(f) le permite utilizatorilor comerciali, 
utilizatorilor finali și furnizorilor de 
servicii de platformă esențiale sau de 
orice alte servicii auxiliare accesul la 
aceleași elemente ale sistemului de 
operare, elemente de hardware sau de 
software, precum și interoperabilitatea cu 
acestea, care sunt disponibile sau utilizate 
de gatekeeper la furnizarea serviciilor 
auxiliare.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) le permite utilizatorilor finali de 
conținut digital sau de servicii digitale 
protejate tehnologic, achiziționate legal 
prin servicii ale terților, să aibă acces la 
caracteristicile hardware sau software 
utilizate de respectivul gatekeeper atunci 
când furnizează un conținut digital sau 
un serviciu digital protejat tehnologic 
similar, precum și interoperabilitatea cu 
acestea; și le permite utilizatorilor finali 
de conținut digital sau de servicii digitale 
protejate din punct de vedere tehnologic, 
achiziționate prin intermediul 
respectivului gatekeeper, să aibă acces la 
caracteristicile hardware sau software 
utilizate de terți atunci când furnizează un 
conținut digital sau un serviciu digital 
similar protejat din punct de vedere 
tehnologic, precum și interoperabilitatea 
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cu acestea. Furnizorii gatekeeperilor, 
precum și furnizorii terți de hardware ar 
trebui să aibă posibilitatea să le ceară 
gatekeeperilor să furnizeze informațiile 
privind interoperabilitatea necesare 
pentru a fi conforme cu scopul 
prezentului regulament.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la instrumentele de măsurare 
a performanței ale gatekeeperului și la 
informațiile necesare pentru ca agenții de 
publicitate și editorii să efectueze propria 
verificare independentă a inventarului 
anunțurilor publicitare;

(g) le oferă agențiilor de publicitate și 
editorilor, la cererea acestora și în mod 
gratuit, acces la toate instrumentele 
intermediare de măsurare ale 
gatekeeperului și asigură comunicarea 
completă și transparența în ceea ce 
privește parametrii și datele utilizate 
pentru luarea deciziilor, executarea și 
măsurarea serviciilor de intermediere, în 
special în ceea ce privește inventarul 
anunțurilor publicitare și serviciile 
deținute de gatekeeper legate de 
inventarul anunțurilor publicitare și de 
serviciile de intermediere deținute de alți 
editori sau furnizori de servicii conectați 
la platforma gatekeeperului, fie că sunt 
cumpărători, fie că sunt vânzători. 
Gatekeeperul furnizează, de asemenea, 
gratuit, informațiile complete, datele și 
interfețele tehnice necesare pentru ca 
agenții de publicitate și editorii sau părțile 
terțe cu un interes legitim, inclusiv 
organizațiile autorizate de către agenții de 
publicitate sau editori, să efectueze propria 
evaluare independentă, eficientă, de înaltă 
calitate, continuă și în timp real a 
serviciilor de intermediere prestate de 
gatekeeper, inclusiv, dar fără a se limita 
la acestea, verificarea inventarului 
anunțurilor publicitare, atribuirea și 
măsurarea performanței;
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Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau a unui utilizator 
final și, în special, pune la dispoziția 
utilizatorilor finali instrumente pentru a 
facilita exercitarea portabilității datelor, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

(h) asigură portabilitatea efectivă a 
datelor generate prin activitatea unui 
utilizator comercial sau generate de 
bunurile și serviciile oferite de un 
furnizor de servicii auxiliare, în special de 
distribuție, sau de un utilizator final și, în 
special, pune la dispoziția utilizatorilor 
finali instrumente pentru a-i ajuta să își 
transfere datele, inclusiv datele personale 
generate prin activitatea lor, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv prin furnizarea unui 
acces continuu și în timp real;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale relevante de către respectivii 
utilizatori comerciali și de către utilizatorii 
finali care utilizează produsele sau 
serviciile furnizate de respectivii utilizatori 
comerciali; pentru datele cu caracter 
personal, oferă acces și utilizare numai în 
cazul în care au legătură directă cu 
utilizarea efectuată de către utilizatorul 
final în ceea ce privește produsele sau 
serviciile oferite de utilizatorul comercial 
relevant prin intermediul serviciului de 
platformă esențial relevant și în cazul în 
care utilizatorul final optează pentru o 

(i) le oferă gratuit utilizatorilor 
comerciali sau terților autorizați de un 
utilizator comercial acces și utilizare 
efectivă, de înaltă calitate, continuă și în 
timp real a datelor agregate sau neagregate 
care sunt furnizate sau generate în 
contextul utilizării serviciilor de platformă 
esențiale și auxiliare relevante de 
respectivii utilizatori comerciali și de 
utilizatorii finali care utilizează produsele 
și serviciile furnizate de respectivii 
utilizatori comerciali, utilizatorilor 
comerciali și furnizorilor de servicii 
auxiliare și, în special, de distribuție, 
pentru datele cu caracter personal, oferă 
acces și utilizare numai în cazul în care au 
legătură directă cu utilizarea efectuată de 
către utilizatorul final în ceea ce privește 
produsele sau serviciile oferite de 
utilizatorul comercial relevant prin 
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astfel de partajare, dându-și 
consimțământul în sensul Regulamentului 
(UE) nr. 2016/679;

intermediul serviciului de platformă 
esențial relevant și în cazul în care 
utilizatorul final optează pentru o astfel de 
partajare, dându-și consimțământul 
gatekeeperului sau direct utilizatorului 
comercial, după cum se prevede la 
articolul 11 alineatul (2), sau în cazul în 
care utilizatorul comercial se întemeiază 
pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 2016/679, 
prezentat într-un mod explicit, ușor de 
utilizat și fără complicații inutile; face tot 
posibilul ca funcționalitățile prin care se 
oferă informații și posibilitatea de a da 
consimțământul să fie cât mai ușor de 
utilizat;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare de căutare online, la cererea 
acestuia, acces în condiții echitabile, 
rezonabile și nediscriminatorii la datele 
privind ierarhizarea, interogarea, clicurile 
și vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
datelor privind interogarea, clicurile și 
vizualizarea care constituie date cu caracter 
personal;

(j)  îi oferă oricărui furnizor terț de 
motoare care nu deține dreptul de 
proprietate sau controlul asupra unui 
motor de căutare online dar oferă acces la 
el și/sau îl folosește, la cererea acestuia, 
acces în condiții echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii la datele privind 
ierarhizarea, interogarea, clicurile și 
vizualizarea legate de căutări gratuite și 
plătite generate de utilizatorii finali pe 
motoarele de căutare online ale 
gatekeeperului, sub rezerva anonimizării 
efective, cu toate mijloacele și tehnicile 
rezonabile disponibile pentru a preveni 
reidentificarea, a datelor privind 
interogarea, clicurile și vizualizarea care 
constituie date cu caracter personal și 
măsurile luate pentru a le permite 
utilizatorilor finali să știe cum li se 
folosesc datele personale și pentru a le 
solicita consimțământul;
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) aplică condiții generale de acces 
echitabile și nediscriminatorii pentru 
utilizatorii comerciali în ceea ce privește 
magazinul său de aplicații software 
desemnat în temeiul articolului 3 din 
prezentul regulament.

(k) aplică condiții generale de acces și 
tratament echitabile, rezonabile și 
nediscriminatorii pentru utilizatorii 
comerciali în ceea ce privește serviciile 
sale de platformă centrală desemnate în 
temeiul articolului 3 din prezentul 
regulament. Introducerea unor 
sponsorizări sau publicități legate de 
conținutul furnizat de un terț prin 
intermediul serviciului său de platformă 
esențial poate fi considerată inechitabilă, 
inadecvată sau discriminatorie dacă 
furnizorul de conținut respectiv nu și-a 
dat explicit consimțământul.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) asigură accesul persoanelor cu 
dizabilități la serviciile lor, inclusiv 
interfețele pentru utilizatori, în 
conformitate cu articolul 13 din Directiva 
(UE) 2019/882 a Parlamentului European 
și a Consiliului1a. Ei se mai asigură că 
utilizatorii comerciali care se bazează pe 
serviciul lor de platformă esențial pentru 
ca consumatorii să știe de ei ca să le poată 
oferi servicii și produse care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei (UE) 
2019/882 respectă cerințele Directivei 
(UE) 2019/882.
_________________
1a Directiva (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și 
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serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) participă, în caz de litigiu cu 
privire la caracterul echitabil al unui preț 
sau al unei remunerații ca o condiție 
pentru ca utilizatorii comerciali să 
acceseze sau să utilizeze oricare dintre 
serviciile sale de platformă centrală 
identificate în temeiul articolul 3, la 
procedura obligatorie de stabilire a 
prețului sau remunerației echitabile, și își 
însușește rezultatul acesteia, indiferent 
dacă procedura este stabilită prin lege sau 
propusă de utilizatorii comerciali sau de 
organizații de gestionare a drepturilor sau 
alte organizații care îi reprezintă. 
Procedura care reglementează chestiunile 
de remunerare și preț se declanșează dacă 
părțile nu ajung la un acord cu privire la 
condițiile de soluționare a problemei 
remunerării și stabilirii prețurilor în 
termen de [3 luni de la data la care una 
dintre părți a solicitat începerea unei 
negocieri sau la care una dintre părți a 
refuzat să negocieze]. Această procedură 
se aplică în special în cazul unui litigiu cu 
privire la remunerația prevăzută în 
Directiva (UE) 2019/790;

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera kc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kc) nu limitează capacitatea 
utilizatorilor finali de a accesa direct de 
pe serviciul de platformă al 
gatekeeperului servicii sau site-uri web 
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ale unor utilizatori comerciali sau ale 
altor utilizatori finali din afara 
ecosistemului gatekeeperilor.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera kd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kd) nu face delistări generale fără o 
procedură efectivă adecvată de depunere 
a plângerilor;

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ke (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ke) evită termenii, condițiile sau 
măsurile tehnice care le fac greutăți 
utilizatorilor comerciali în activitățile lor 
comerciale legate de piețele de achiziții 
sau de vânzări, dacă serviciul 
gatekeeperului constituie un acces la 
aceste piețe, în special dacă, prin aceasta: 
(i) îi împiedică sau îi stânjenesc pe 
utilizatorii comerciali care vor să facă 
publicitate pentru serviciilor lor sau ale 
unor terți sau să intre în contact cu 
utilizatorii finali prin alte puncte de acces 
și să își comercializeze serviciile, (ii) 
împiedică sau îngreunează prelucrarea 
datelor relevante pentru concurență și (iii) 
își tratează preferențial propriile servicii și 
produse sau serviciile și produsele unor 
terți în raport cele ale concurenților.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1) litera (a), 
datele care nu sunt disponibile publicului 
includ datele agregate și neagregate 
generate de utilizatorii comerciali care pot 
fi deduse din activitățile comerciale ale 
utilizatorilor comerciali sau ale clienților 
acestora sau colectate prin intermediul 
acestor activități în cadrul serviciului de 
platformă esențial al gatekeeperului.

2. Comisia are obligația de a publica 
cerințele comportamentale pe care le 
prevede pentru gatekeeperi. Acest lucru 
nu se aplică secretelor comerciale și nici 
informațiilor confidențiale inerente 
modelului de afaceri al gatekeeperului 
respectiv.

În sensul alineatului (1) litera (a), datele 
aflate exclusiv în domeniul furnizorului 
de platformă esențială cuprind orice date 
agregate și neagregate generate de 
utilizatorii comerciali sau generate de 
bunurile și serviciile oferite de un 
furnizor de servicii auxiliare ale 
gatekeeperului, în special serviciul de 
distribuție, care pot fi deduse din 
activitățile comerciale ale utilizatorilor 
comerciali sau ale clienților acestora sau 
colectate prin intermediul acestor 
activități în cadrul serviciului de 
platformă esențial, al serviciului de 
distribuție sau în cadrul unui alt serviciu 
auxiliar al gatekeeperului.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când precizează măsurile 
prevăzute la alineatul (2), Comisia se 
asigură că măsurile sunt eficace în 
atingerea obiectivelor obligației relevante 
și proporționale în circumstanțele specifice 
ale gatekeeperului și ale serviciului 
relevant.

5. Atunci când precizează măsurile 
prevăzute la alineatul (2), Comisia se 
asigură că măsurile sunt eficace în 
atingerea obiectivelor obligației relevante 
și proporționale în circumstanțele specifice 
ale gatekeeperului și ale serviciului 
relevant. Părțile care au un interes legitim 
au posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile cu privire la eficacitatea unor 
astfel de măsuri.
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. În scopul specificării obligațiilor 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 
(f), Comisia, în cooperare cu 
gatekeeperul, cu reprezentanții 
utilizatorilor comerciali și ai utilizatorilor 
finali, definește tehnologiile deschise, 
standardele deschise și protocoalele 
deschise, inclusiv interfața tehnică 
(interfața de programare a aplicațiilor), 
care permite utilizatorilor finali de 
software și servicii concurente și 
utilizatorilor comerciali să se conecteze la 
serviciul esențial al gatekeeperilor și să 
interopereze cu acesta. Ori de câte ori 
prelucrează date personale, gatekeeperii 
respectă Regulamentul (UE) 2016/679, în 
special articolul 6 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 5 alineatul (1) litera (c). 
Obligațiile de interoperabilitate nu 
limitează, nu obstrucționează și nu 
întârzie capacitatea intermediarilor de a 
remedia vulnerabilitățile pentru a se 
conform unei obligații în temeiul 
articolului 18 din COM(2020)0823 sau 
articolului 32 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru a asigura conformitatea cu prezentul 
regulament, gatekeeperul ia măsurile 
necesare fie pentru a le permite 
utilizatorilor comerciali să obțină în mod 

2. În cazul în care este necesar 
consimțământul pentru colectarea, 
prelucrarea și comunicarea datelor cu 
caracter personal pentru a asigura 
conformitatea cu prezentul regulament, 
gatekeeperul ia măsurile necesare fie 
pentru a le permite utilizatorilor comerciali 
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direct consimțământul necesar prelucrării 
lor, atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE, fie pentru a 
respecta normele și principiile Uniunii în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private în alte moduri, inclusiv prin 
furnizarea de date anonimizate în mod 
corespunzător utilizatorilor comerciali, 
după caz. Gatekeeperul nu face ca 
obținerea acestui consimțământ de către 
utilizatorul comercial să fie mai 
împovărătoare decât pentru propriile 
servicii.

să obțină în mod direct, la nivelul 
propriilor lor servicii și produse, 
consimțământul necesar prelucrării lor, 
atunci când acest lucru este necesar în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și 
al Directivei 2002/58/CE. Gatekeeperul se 
folosește de toate mijloacele și tehnicile 
rezonabile disponibile pentru a anonimiza 
efectiv datele și a evita reidentificarea. 
Gatekeeperul nu face ca obținerea acestui 
consimțământ de către utilizatorul 
comercial să fie mai împovărătoare decât 
pentru propriile servicii, inclusiv designul, 
structura, funcția sau modul de 
funcționare a produsului, capabile să 
influențeze alegerea și autonomia 
utilizatorului. În cazul în care 
consimțământul este exprimat direct de 
utilizatorul final la nivelul serviciilor sau 
produselor oferite de utilizatorul 
comercial prin intermediul serviciului 
relevant de platformă centrală, prevalează 
asupra oricărui consimțământ furnizat la 
nivelul gatekeeperului.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Un gatekeeper nu degradează 
condițiile sau calitatea niciunuia dintre 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
utilizatorilor comerciali sau utilizatorilor 
finali care se prevalează de drepturile sau 
opțiunile prevăzute la articolele 5 și 6 și 
nici nu face excesiv de dificilă exercitarea 
drepturilor sau a alegerilor respective.

3. Un gatekeeper nu degradează 
condițiile sau calitatea niciunuia dintre 
serviciile de platformă esențiale furnizate 
utilizatorilor comerciali sau utilizatorilor 
finali care se prevalează de drepturile și 
posibilitățile, inclusiv consimțământul de 
a combina datele utilizatorului final cu 
oferirea unor alternative sau opțiuni mai 
puțin personalizate și nepersonalizate, sau 
opțiunile prevăzute la articolele 5 și 6 și 
nici nu face excesiv de dificilă exercitarea 
drepturilor sau a alegerilor respective, și 
evită utilizarea tehnicilor 
comportamentale și a designului 
interfeței, prin lipsă de transparență, 
informații inadecvate și lipsa 
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consimțământului valabil pentru 
personalizarea publicității sau crearea de 
profiluri ale consumatorilor;

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia poate efectua o 
investigație de piață cu scopul de a 
examina dacă un furnizor de servicii de 
platformă esențiale ar trebui desemnat 
drept gatekeeper în temeiul articolului 3 
alineatul (6) sau pentru a identifica 
serviciile de platformă esențiale aferente 
unui gatekeeper, în temeiul articolului 3 
alineatul (7). Comisia depune eforturi 
pentru a-și încheia investigația prin 
adoptarea unei decizii în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 32 alineatul (4) în termen de 
douăsprezece luni de la inițierea 
investigației de piață.

1. Comisia, atunci când ia măsuri în 
urma unei plângeri sau când acționează 
din proprie inițiativă, poate efectua o 
investigație de piață cu scopul de a 
examina dacă un furnizor de servicii de 
platformă esențiale ar trebui desemnat 
drept gatekeeper în temeiul articolului 3 
alineatul (6) sau pentru a identifica 
serviciile de platformă esențiale aferente 
unui gatekeeper, în temeiul articolului 3 
alineatul (7). Comisia depune eforturi 
pentru a-și încheia investigația prin 
adoptarea unei decizii în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 32 alineatul (4) în termen de șase 
luni de la inițierea investigației de piață.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cursul unei investigații de piață 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia depune eforturi pentru a comunica 
constatările sale preliminare furnizorului 
de servicii de platformă esențiale în cauză 
în termen de șase luni de la inițierea 
investigației. În constatările preliminare, 
Comisia trebuie să explice dacă consideră, 
cu titlu provizoriu, că furnizorul de servicii 
de platformă esențiale ar trebui desemnat 
drept gatekeeper în temeiul articolului 3 

2. În cursul unei investigații de piață 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia depune eforturi pentru a comunica 
constatările sale preliminare furnizorului 
de servicii de platformă esențiale în cauză 
în termen de trei luni de la inițierea 
investigației. În constatările preliminare, 
Comisia trebuie să explice dacă consideră, 
cu titlu provizoriu, că furnizorul de servicii 
de platformă esențiale ar trebui desemnat 
drept gatekeeper în temeiul articolului 3 
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alineatul (6). alineatul (6).

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când, în temeiul articolului 
3 alineatul (6), Comisia desemnează drept 
gatekeeper un furnizor de servicii de 
platformă esențiale care nu are încă o 
poziție solidă și durabilă în ceea ce privește 
operațiunile sale, dar este previzibil că va 
avea o astfel de poziție în viitorul apropiat, 
aceasta declară că în cazul respectivului 
gatekeeper sunt aplicabile numai obligațiile 
prevăzute la articolul 5 litera (b) și la 
articolul 6 alineatul (1) literele (e), (f), (h) 
și (i), astfel cum sunt precizate în decizia 
de desemnare. Comisia declară aplicabile 
numai acele obligații care sunt adecvate și 
necesare pentru a preveni obținerea prin 
mijloace inechitabile de către gatekeeperul 
în cauză a unei poziții solide și durabile în 
ceea ce privește operațiunile acestuia. 
Comisia reexaminează o astfel de 
desemnare în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 4.

4. Atunci când, în temeiul articolului 
3 alineatul (6), Comisia desemnează drept 
gatekeeper un furnizor de servicii de 
platformă esențiale care nu are încă o 
poziție solidă și durabilă în ceea ce privește 
operațiunile sale, dar este previzibil că va 
avea o astfel de poziție în viitorul apropiat, 
aceasta declară că în cazul respectivului 
gatekeeper sunt aplicabile obligațiile 
relevante prevăzute la articolul 5 și la 
articolul 6 alineatul (1), astfel cum sunt 
precizate în decizia de desemnare. Comisia 
declară aplicabile numai acele obligații 
care sunt adecvate și necesare pentru a 
preveni obținerea prin mijloace inechitabile 
de către gatekeeperul în cauză a unei 
poziții solide și durabile în ceea ce privește 
operațiunile acestuia. Comisia 
reexaminează o astfel de desemnare în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 4.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care investigația de piață 
arată că un gatekeeper a încălcat în mod 
sistematic obligațiile prevăzute la articolele 
5 și 6 și și-a consolidat sau extins și mai 
mult poziția de gatekeeper în ceea ce 
privește caracteristicile menționate la 
articolul 3 alineatul (1), Comisia poate, 
printr-o decizie adoptată în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 

1. În cazul în care investigația de 
piață, inițiată de Comisie în urma unei 
plângeri sau din proprie inițiativă, arată că 
un gatekeeper a încălcat în mod sistematic 
obligațiile prevăzute la articolele 5 și 6 și 
și-a consolidat sau extins și mai mult 
poziția de gatekeeper în ceea ce privește 
caracteristicile menționate la articolul 3 
alineatul (1), Comisia poate, printr-o 
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articolul 32 alineatul (4), să impună acestui 
gatekeeper orice măsură corectivă 
comportamentală sau structurală care este 
proporțională cu încălcarea comisă și 
necesară pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament. Comisia își încheie 
investigația prin adoptarea unei decizii în 
termen de douăsprezece luni de la inițierea 
investigației de piață.

decizie adoptată în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 32 alineatul (4), să impună acestui 
gatekeeper orice măsură corectivă 
comportamentală sau structurală care este 
proporțională cu încălcarea comisă și 
necesară pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament. Comisia își încheie 
investigația prin adoptarea unei decizii în 
termen de șase luni de la inițierea 
investigației de piață.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate efectua o investigație de 
piață cu scopul de a examina dacă unul sau 
mai multe servicii din sectorul digital ar 
trebui adăugate pe lista serviciilor de 
platformă esențiale sau pentru a detecta 
tipurile de practici care ar putea limita 
contestabilitatea serviciilor de platformă 
esențiale sau care ar putea fi neloiale și 
care nu sunt abordate în mod eficace de 
prezentul regulament. Aceasta emite un 
raport public în termen de cel mult 24 luni 
de la inițierea investigației de piață.

Comisia, în urma unei plângeri sau din 
proprie inițiativă, poate efectua o 
investigație de piață cu scopul de a 
examina dacă unul sau mai multe servicii 
din sectorul digital ar trebui adăugate pe 
lista serviciilor de platformă esențiale sau 
pentru a detecta tipurile de practici care ar 
putea limita contestabilitatea serviciilor de 
platformă esențiale sau care ar putea fi 
neloiale și care nu sunt abordate în mod 
eficace de prezentul regulament. Aceasta 
emite un raport public în termen de cel 
mult 12 luni de la inițierea investigației de 
piață.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dacă consideră necesar, Comisia 
poate audia și alte persoane fizice sau 
juridice înainte de a lua deciziile 
prevăzute la alineatul (1). Cererile de 
audiere ale acestor persoane se aprobă 
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dacă acestea arată suficient interes.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Gatekeeperii, întreprinderile și 
asociațiile de întreprinderi în cauză își pot 
prezenta observațiile cu privire la 
constatările preliminare ale Comisiei într-
un termen care este stabilit de Comisie în 
concluziile sale preliminare și care nu 
poate fi mai mic de 14 zile.

2. Gatekeeperii, întreprinderile și 
asociațiile de întreprinderi în cauză și terții 
interesați își pot prezenta observațiile cu 
privire la constatările preliminare ale 
Comisiei într-un termen care este stabilit 
de Comisie în concluziile sale preliminare 
și care nu poate fi mai mic de 14 zile.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia își bazează deciziile numai 
pe obiecțiile cu privire la care gatekeeperii, 
întreprinderile și asociațiile de întreprinderi 
în cauză au fost în măsură să prezinte 
observații.

3. Comisia își bazează deciziile numai 
pe obiecțiile cu privire la care gatekeeperii, 
întreprinderile și asociațiile de întreprinderi 
în cauză și terții interesați au fost în 
măsură să prezinte observații.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când trei sau mai multe state 
membre îi solicită Comisiei să inițieze o 
investigație în temeiul articolului 15, 
deoarece consideră că există motive 
rezonabile pentru a suspecta că un furnizor 
de servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat gatekeeper, Comisia examinează, 
în termen de patru luni, dacă există motive 
întemeiate pentru a iniția o astfel de 

1. Atunci când unul sau mai multe 
state membre îi solicită Comisiei să inițieze 
o investigație în temeiul articolului 15, 
deoarece consideră că există motive 
rezonabile pentru a suspecta că un furnizor 
de servicii de platformă esențiale ar trebui 
desemnat gatekeeper, Comisia examinează, 
în termen de patru luni, dacă există motive 
întemeiate pentru a iniția o astfel de 
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investigație. investigație, adoptă o decizie și își 
motivează decizia de a deschide sau de a 
refuza deschiderea unei investigații. Dacă 
decide că nu există motive pentru 
deschiderea unei anchete de piață, 
Comisia publică un aviz motivat.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prezintă dovezi în 
sprijinul cererii lor.

2. Orice parte care depune o cerere de 
efectuare a unei investigații de piață 
prezintă dovezi în sprijinul cererii sale.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Terții având un interes legitim în 
reprezentarea utilizatorilor comerciali sau 
a utilizatorilor finali pot furniza Comisiei 
dovezi cu privire la oricare dintre 
anchetele declanșate în temeiul 
alineatelor (1) - (3) din prezentul articol. 
Pe această bază, Comisia examinează, în 
termen de patru luni, dacă există motive 
întemeiate pentru a iniția o astfel de 
investigație în temeiul articolelor 15, 16 și 
17.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
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Dreptul de a depune plângeri
1. Părțile terțe care reprezintă 
utilizatori comerciali sau utilizatori finali 
au dreptul de a depune plângeri legate de 
nedesemnarea unor gatekeeperi, 
neconformitatea și nerespectarea 
sistematică de către gatekeeperi a 
obligațiilor care le revin în conformitate 
cu articolele 3, 5 și 6, precum și să solicite 
inițierea unei investigații de piață; Ei 
prezintă dovezi în sprijinul cererii lor.
2. Comisia examinează dacă există 
motive întemeiate pentru a deschide o 
astfel de anchetă și informează terții 
interesați despre decizia sa în termen de 
trei luni.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre furnizează orice 
informație relevantă pe care o dețin și de 
care Comisia ar putea avea nevoie în 
vederea întocmirii raportului menționat la 
alineatul (1).

3. Statele membre furnizează orice 
informație relevantă pe care o dețin și de 
care Comisia ar putea avea nevoie în 
vederea întocmirii raportului menționat la 
alineatul (1). Printre aceste informații, ar 
trebui examinate datele care permit 
stabilirea caracterului echitabil al 
condițiilor generale de acces la serviciile 
de platformă, inclusiv în ceea ce privește 
fluxurile de venituri provenite din 
publicitate, precum și distribuirea unor 
cote adecvate din venituri titularilor de 
drepturi terți.
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