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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 15 decembrie 2020, Comisia Europeană și-a publicat propunerea legislativă pentru un act 
legislativ privind serviciile digitale (ALSD), ca un important pas înainte în reglementarea 
conținutului online la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește garantarea siguranței 
online și protecția drepturilor fundamentale în mediul digital.  

Regulamentul propus urmărește să creeze un mediu online mai responsabil. El impune 
platformelor obligații de a acționa împotriva conținutului ilegal, oferind în același timp 
utilizatorilor platformelor o mai mare transparență și trasabilitate, precum și sisteme de 
raportare mai bune. 

Acesta stabilește, ca lex generalis, standarde orizontale și armonizate pentru o gamă largă de 
platforme online. Propunerea vizează, de asemenea, revizuirea regimului răspunderii prevăzut 
de Directiva 2000/13/CE (Directiva privind comerțul electronic), în special prin înlocuirea 
mecanismelor de „notificare și retragere” cu mecanisme de „notificare și acțiune”.  Un astfel 
de regim, precum și principiul „nicio obligație generală a furnizorilor de a monitoriza ”, au 
stat la baza Directivei (UE) 2018/1808 (DSMAV) în reglementarea platformelor de partajare 
a materialelor video (VSP-uri).

Totuși, această abordare atotcuprinzătoare ar putea avea consecințe nedorite și ar putea 
interfera cu legislația sectorială specifică. În sectorul mass-media și în cel audiovizual, acest 
lucru duce la suprapuneri cu legislația la nivel național și la nivelul Uniunii, precum și la 
incertitudini și discrepanțe juridice, limitând în același timp statele membre atunci când iau 
măsuri de reglementare pentru a aborda aspectele culturale în ceea ce privește furnizorii 
intermediari de servicii online.

În general, raportoarea salută propunerea. Cu toate acestea, deși sprijină principalele sale 
obiective, raportoarea ar dori să sublinieze că regulamentul ar trebui să permită utilizatorilor 
să acceseze în continuare conținuturi care reflectă pluralismul mass-mediei, diversitatea 
culturală și lingvistică, precum și știri și informații fiabile, cu respectarea libertăților 
fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare. 

În acest context, raportoarea propune o serie de amendamente pentru a clarifica dispozițiile 
propuse și a îmbunătăți obiectivele pe care urmăresc să le atingă. 

Mai precis, principalele puncte ale proiectului de aviz sunt:

(i) Asigurarea coerenței juridice cu DSMAV:

Întrucât regulamentul modifică anumite dispoziții ale Directivei privind comerțul electronic și 
propune o serie de articole (de la articolul 14 din propunere) care se suprapun sau acoperă 
parțial articolul 28b din DSMAV, este esențial să se asigure că o astfel de revizuire nu 
afectează reglementarea VSP-urilor, astfel cum se prevede în DSMAV revizuită. Prin urmare, 
raportoarea consideră că este esențial ca directiva să rămână principalul instrument juridic 
pentru armonizarea standardelor pentru conținutul audiovizual online la nivelul Uniunii, prin 
clarificarea faptului că regulamentul nu afectează măsurile sectoriale existente sau viitoare și 
nici pe cele care vizează promovarea diversității culturale, a libertății și pluralismului mass-
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mediei.

(ii) Armonizarea normelor existente privind eliminarea conținutului ilegal:

Raportoarea salută faptul că principiile generale ale regimului de răspundere stabilite în 
Directiva privind comerțul electronic au fost menținute și sprijină mecanismele propuse de 
„notificare și acțiune” ca o cerință fundamentală pentru toate platformele care furnizează 
servicii pe piața unică digitală. 

În această privință, definițiile clare și procedurile eficiente sunt extrem de importante. În plus, 
în cazul conținutului ilegal, cum ar fi incitarea la terorism, discursurile de incitare la ură sau 
materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, este esențial să se asigure faptul că furnizorii de servicii iau măsuri 
rapide și eficace într-o perioadă scurtă de timp, nu numai pentru a elimina conținutul ilegal 
din serviciile lor, ci și pentru a se asigura că un astfel de conținut rămâne inaccesibil după ce a 
fost eliminat.

(iii) Responsabilitatea editorială: 

Furnizorii de servicii mass-media sunt strict reglementați atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
național, ghidați de standarde editoriale profesionale, indiferent de modul în care sunt 
consumate conținutul și serviciile lor. Prin urmare, este esențial să se protejeze independența 
editorială în sectorul mass-media. În acest context, raportoarea consideră că platformele 
online comerciale nu ar trebui să fie autorizate să exercite o funcție de supraveghere a 
conținutului online distribuit legal provenit de la prestatorii de servicii care își exercită 
responsabilitatea editorială și aderă în mod consecvent la legislația Uniunii și la cea națională, 
precum și la principiile jurnalistice și editoriale. Furnizorii de servicii mass-media ar trebui, 
de asemenea, să rămână singurii responsabili pentru conținutul și serviciile pe care le produc, 
întrucât platformele nu pot fi nici responsabile, nici răspunzătoare pentru conținutul oferit de 
furnizorii de servicii mass-media pe platformele lor. 

(iv) Consolidarea transparenței 

Raportoarea consideră că regulamentul ar trebui să stabilească standarde ridicate de 
transparență pentru toate platformele online în ceea ce privește procesele decizionale 
algoritmice și recomandările privind conținutul. Este esențial ca utilizatorii să înțeleagă mai 
bine modul în care sistemele de recomandare ale platformelor afectează vizibilitatea, 
accesibilitatea și disponibilitatea conținutului și a serviciilor online, întrucât recomandările de 
conținut bazate pe algoritmi pot avea un impact grav asupra diversității culturale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă tot mai mult 
sau au în vedere adoptarea unor legi 
naționale privind aspectele reglementate de 
prezentul regulament, prin care impun, de 
exemplu, furnizorilor de servicii 
intermediare obligații de diligență. Aceste 
legislații naționale divergente au un impact 
negativ asupra pieței interne, care, astfel 
cum se prevede la articolul 26 din tratat, 
cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în 
care sunt asigurate libera circulație a 
mărfurilor și a serviciilor și libertatea de 
stabilire, dată fiind natura intrinsec 
transfrontalieră a internetului, care este 
utilizat în general pentru furnizarea 
serviciilor respective. Condițiile de 
furnizare a serviciilor intermediare pe piața 
internă ar trebui armonizate, astfel încât să 
se ofere întreprinderilor acces la noi piețe 
și oportunități de exploatare a beneficiilor 
pieței interne, iar consumatorilor și altor 
destinatari ai serviciilor, o gamă mai largă 
de opțiuni.

(2) Statele membre adoptă tot mai mult 
sau au în vedere adoptarea unor legi 
naționale privind aspectele reglementate de 
prezentul regulament, prin care impun, de 
exemplu, furnizorilor de servicii 
intermediare obligații de diligență. Aceste 
legislații naționale divergente au un impact 
negativ asupra pieței interne, care, astfel 
cum se prevede la articolul 26 din tratat, 
cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în 
care sunt asigurate libera circulație a 
mărfurilor și a serviciilor și libertatea de 
stabilire, dată fiind natura intrinsec 
transfrontalieră a internetului, care este 
utilizat în general pentru furnizarea 
serviciilor respective. Condițiile de 
furnizare a serviciilor intermediare pe piața 
internă ar trebui armonizate, astfel încât să 
se ofere întreprinderilor acces la noi piețe 
și oportunități de exploatare a beneficiilor 
pieței interne, iar consumatorilor și altor 
destinatari ai serviciilor, o gamă mai largă 
de opțiuni și drepturi.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un comportament responsabil și 
diligent din partea furnizorilor de servicii 
intermediare este esențial pentru un mediu 
online sigur, previzibil și de încredere și 
pentru a permite cetățenilor Uniunii și altor 
persoane să își exercite drepturile 
fundamentale garantate de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”), în special libertatea de 
exprimare și de informare și libertatea de a 

(3) Un comportament responsabil și 
diligent din partea furnizorilor de servicii 
intermediare este esențial pentru un mediu 
online sigur, previzibil și de încredere și 
pentru a permite cetățenilor Uniunii și altor 
persoane să își exercite drepturile 
fundamentale garantate de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”). Aceste drepturi 
includ, printre altele, dreptul la libertatea 
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desfășura o activitate comercială, precum 
și dreptul la nediscriminare.

de exprimare și de informare, libertatea și 
pluralismul mass-mediei, dreptul la viață 
privată și la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de a desfășura o 
activitate comercială, dreptul la demnitate 
umană, drepturile copilului, dreptul la 
protecția proprietății, inclusiv a 
proprietății intelectuale, și dreptul la 
nediscriminare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a aduce atingere aplicării lor, 
prezentul regulament ar trebui să 
completeze normele care rezultă din alte 
acte ale dreptului Uniunii care 
reglementează anumite aspecte ale 
furnizării de servicii intermediare, în 
special din Directiva 2000/31/CE, cu 
excepția modificărilor introduse prin 
prezentul regulament, Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată28, 
și din Regulamentul (UE).../... al 
Parlamentului European și al Consiliului29 
– propunere de regulament privind 
conținutul cu caracter terorist online. Prin 
urmare, prezentul regulament nu aduce 
atingere acestor alte acte, care trebuie 
considerate lex specialis în raport cu cadrul 
general aplicabil prevăzut în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, normele din 
prezentul regulament se aplică în ceea ce 
privește aspectele care nu sunt abordate 
sau nu sunt pe deplin abordate de aceste 
alte acte, precum și aspectele cu privire la 
care aceste alte acte lasă statelor membre 
posibilitatea de a adopta anumite măsuri la 
nivel național.

(9) Respectând competența subsidiară 
a Uniunii de a lua în considerare 
aspectele culturale în acțiunile sale în 
conformitate cu articolul 167 alineatul (4) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, prezentul regulament nu ar 
trebui să afecteze competențele statelor 
membre asupra politicilor lor culturale 
respective, în special în ceea ce privește 
măsurile naționale adresate furnizorilor 
de servicii intermediare pentru a proteja 
libertatea de exprimare și informare, 
libertatea mass-mediei și pentru a 
încuraja pluralismul mass-mediei, 
precum și diversitatea culturală și 
lingvistică. Fără a aduce atingere aplicării 
lor, prezentul regulament ar trebui să 
completeze normele care rezultă din alte 
acte ale dreptului Uniunii care 
reglementează anumite aspecte ale 
furnizării de servicii intermediare, în 
special din Directiva 2000/31/CE, cu 
excepția modificărilor introduse prin 
prezentul regulament, Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată28 
și din Regulamentul (UE) …/.. al 
Parlamentului European și al Consiliului29 
– propunere de regulament privind 
conținutul cu caracter terorist online. Prin 
urmare, prezentul regulament nu aduce 
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atingere acestor alte acte, care trebuie 
considerate lex specialis în raport cu cadrul 
general aplicabil prevăzut în prezentul 
regulament. Cu toate acestea, normele din 
prezentul regulament se aplică fără a 
aduce atingere competențelor statelor 
membre de a adopta și de a dezvolta în 
continuare legi, reglementări și alte 
măsuri pentru a asigura și a promova 
libertatea de exprimare și de informare în 
mass-media, promovând libertatea presei 
în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale, precum și diversitatea 
culturală și lingvistică. Atunci când aceste 
alte acte lasă statelor membre posibilitatea 
de a adopta anumite măsuri la nivel 
național, această posibilitate nu ar trebui 
să fie afectată de prezentul regulament, în 
special dreptul acestora de a adopta 
măsuri mai stricte. În cazul unui conflict 
între prezentul regulament, pe de o parte, 
și Directiva 2010/13/UE sau 
instrumentele naționale de transpunere 
adoptate de statele membre pentru a se 
conforma directivei respective, pe de altă 
parte, aceasta din urmă ar trebui să 
prevaleze.

__________________ __________________
28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale) (Text cu relevanță 
pentru SEE) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
10 martie 2010 privind coordonarea 
anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale) (Text cu relevanță 
pentru SEE) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

29 Regulamentul (UE).../... al Parlamentului 
European și al Consiliului – propunere de 
regulament privind conținutul cu caracter 
terorist online

29 Regulamentul (UE).../... al Parlamentului 
European și al Consiliului – propunere de 
regulament privind conținutul cu caracter 
terorist online

Amendamentul 4
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui clarificat faptul că 
prezentul regulament nu aduce atingere 
normelor din dreptul Uniunii referitoare la 
dreptul de autor și drepturile conexe, care 
stabilesc norme și proceduri specifice, care 
ar trebui să rămână neschimbate.

(11) Ar trebui clarificat faptul că 
prezentul regulament nu aduce atingere 
normelor din dreptul Uniunii referitoare la 
dreptul de autor și drepturile conexe, 
îndeosebi Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a, astfel cum au fost transpuse 
în legislația națională, care stabilesc 
norme și proceduri specifice, care ar trebui 
să rămână neschimbate. În ansamblu, este 
necesar ca prezentul regulament să 
asigure securitatea juridică pentru 
platforme și să protejeze drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor. Nicio 
dispoziție din prezentul regulament nu ar 
trebui să conducă la soluții mai puțin 
favorabile pentru protecția drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe care 
prevalează înainte de intrarea sa în 
vigoare sau ulterior în dreptul pozitiv al 
Uniunii și al statelor sale membre în ceea 
ce privește protecția proprietății literare și 
artistice.
__________________
1a Directiva (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe pe piața unică 
digitală și de modificare a Directivelor 
96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 
17.5.2019, p. 92).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a atinge obiectivul 
asigurării unui mediu online sigur, 
previzibil și de încredere, în sensul 
prezentului regulament, conceptul de 

(12) În prezent, definițiile 
„conținutului ilegal” variază în funcție de 
legislația națională, iar definițiile 
ambigue ale acestui termen din 
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„conținut ilegal” ar trebui să fie definit în 
sens larg și să acopere și informațiile 
referitoare la conținutul, produsele, 
serviciile și activitățile ilegale. Mai exact, 
acest concept ar trebui înțeles ca referindu-
se la informațiile, indiferent de forma lor, 
care, în temeiul legislației aplicabile, sunt 
fie ele însele ilegale, cum ar fi discursurile 
ilegale de incitare la ură sau conținutul cu 
caracter terorist și conținutul 
discriminatoriu ilegal, fie se referă la 
activități ilegale, cum ar fi partajarea de 
imagini care prezintă abuzuri sexuale 
asupra copiilor, partajarea ilegală 
neconsensuală de imagini private, 
urmărirea în mediul online, vânzarea de 
produse neconforme sau contrafăcute, 
utilizarea neautorizată a materialelor 
protejate prin drepturi de autor sau 
activitățile care implică încălcări ale 
legislației privind protecția consumatorilor. 
În această privință, este irelevant dacă 
ilegalitatea informațiilor sau a activității 
este stabilită în baza dreptului Uniunii sau 
a unei legi naționale conforme cu dreptul 
Uniunii și care este natura exactă sau 
obiectul legislației în cauză.

regulament ar crea un mediu de 
reglementare imprevizibil pentru toți 
furnizorii de servicii digitale din Europa. 
Fără o definiție clară, furnizorii de 
servicii digitale și intermediarii ar trebui 
să respecte standarde opace și 
nerezonabile. Confuzia cu privire la ceea 
ce constituie conținut ilegal ar putea 
determina furnizorii de servicii și 
intermediarii să restricționeze în mod 
abuziv anumite tipuri de conținut, ceea ce 
ar aduce atingere unor drepturi 
fundamentale, cum ar fi libertatea de 
exprimare și de opinie. Pentru a atinge, 
prin urmare, obiectivul asigurării unui 
mediu online sigur, previzibil și de 
încredere, în sensul prezentului 
regulament, conceptul de „conținut ilegal” 
ar trebui să susțină principiul general că 
ceea ce este ilegal offline ar trebui să fie 
ilegal și online și că ceea ce este legal 
offline este legal și online. Conceptul ar 
trebui, de asemenea, să fie definit în mod 
corespunzător pentru a include 
informațiile referitoare la conținutul, 
produsele, serviciile și activitățile ilegale. 
Mai exact, acest concept ar trebui înțeles ca 
referindu-se la informațiile, indiferent de 
forma lor, care, în temeiul legislației 
aplicabile, sunt fie ele însele ilegale, cum 
ar fi discursurile ilegale de incitare la ură 
sau conținutul cu caracter terorist și 
conținutul discriminatoriu ilegal, fie se 
referă la activități ilegale, cum ar fi 
partajarea de imagini care prezintă abuzuri 
sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală 
neconsensuală de imagini private, 
urmărirea în mediul online, vânzarea de 
produse neconforme sau contrafăcute, 
utilizarea neautorizată sau diseminarea 
ilegală a materialelor protejate prin 
drepturi de autor sau activitățile care 
implică încălcări ale legislației privind 
protecția consumatorilor. În această 
privință, este irelevant dacă ilegalitatea 
informațiilor sau a activității este stabilită 
în baza dreptului Uniunii sau a unei legi 
naționale conforme cu dreptul Uniunii și 
care este natura exactă sau obiectul 
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legislației în cauză.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Asigurarea faptului că furnizorii 
de servicii intermediare pot oferi o 
criptare eficace de la un capăt la altul a 
datelor este esențială pentru încrederea în 
serviciile digitale și securitatea acestora 
pe piața unică digitală și previne în mod 
eficace accesul neautorizat al terților.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Exonerările de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care, în loc să 
se limiteze la furnizarea neutră a 
serviciilor, prin simpla prelucrare tehnică și 
automată a informațiilor furnizate de 
destinatarul serviciului, furnizorul de 
servicii intermediare joacă un rol activ în 
acest proces, de așa natură încât acesta îi 
permite să ia cunoștință de conținutul 
informațiilor respective sau să le 
controleze. În consecință, exonerările 
respective nu ar trebui să se aplice în ceea 
ce privește răspunderea cu privire la 
informațiile furnizate nu de destinatarul 
serviciului, ci chiar de furnizorul de 
servicii intermediare, inclusiv în situația în 
care informațiile au fost redactate sub 
responsabilitatea editorială a furnizorului 
respectiv.

(18) Exonerările de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice în cazul în care, în loc să 
se limiteze la furnizarea neutră a 
serviciilor, prin simpla prelucrare tehnică, 
automată și pasivă a informațiilor 
furnizate de destinatarul serviciului, 
furnizorul de servicii intermediare joacă un 
rol activ în acest proces, de așa natură încât 
acesta îi permite să ia cunoștință de 
conținutul informațiilor respective sau să le 
controleze. În consecință, exonerările 
respective nu ar trebui să se aplice în ceea 
ce privește răspunderea cu privire la 
informațiile furnizate nu de destinatarul 
serviciului, ci chiar de furnizorul de 
servicii intermediare, inclusiv, dar fără a 
se limita la cazurile în care furnizorul 
optimizează, promovează sau moderează 
conținutul, dincolo de oferirea unor 
funcționalități de căutare și indexare de 
bază care sunt absolut necesare pentru a 
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naviga conținutul, sau incită utilizatorii 
să încarce conținut, indiferent dacă 
procesul este automatizat, în situația în 
care informațiile au fost redactate sub 
responsabilitatea editorială a furnizorului 
respectiv.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Directiva 2000/31/CE prevede că 
derogările în materie de răspundere se 
referă numai la cazurile în care 
activitatea furnizorului de servicii în 
cadrul societății informaționale se 
limitează la procesul tehnic de exploatare 
și de a acorda acces la o rețea de 
comunicații cu privire la care informațiile 
furnizate prin terți sunt transmise sau 
stocate temporar, exclusiv în scopul de a 
îmbunătăți eficacitatea transmiterii și că 
această activitate are un caracter pur 
tehnic, automat și pasiv, ceea ce implică 
faptul că furnizorul de servicii ale 
societății informaționale nu are nici 
cunoștințe, nici control asupra 
informațiilor transmise sau stocate. 
Aceasta înseamnă că toate serviciile active 
sunt excluse din regimul răspunderii 
limitate. În acest context, exonerările 
respective nu ar trebui să fie acordate nici 
furnizorilor de servicii intermediare care 
nu respectă obligațiile de diligență 
stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Un furnizor de servicii intermediare 
care colaborează în mod deliberat cu un 
destinatar al serviciilor pentru a desfășura 
activități ilegale nu furnizează servicii în 
mod neutru și, prin urmare, nu ar trebui să 
poată beneficia de exonerările de 
răspundere prevăzute în prezentul 
regulament.

(20) Un furnizor de servicii intermediare 
care interacționează cu un destinatar al 
serviciilor pentru a desfășura activități 
ilegale nu furnizează servicii în mod neutru 
și, prin urmare, nu ar trebui să poată 
beneficia de exonerările de răspundere 
prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere pentru serviciile de găzduire, 
furnizorul ar trebui, din momentul în care 
ia cunoștință efectiv sau își dă seama de 
conținutul ilegal, să acționeze prompt 
pentru a elimina conținutul respectiv sau 
pentru a bloca accesul la acesta. Pentru a 
asigura punerea în aplicare armonizată a 
eliminării conținutului ilegal în întreaga 
Uniune, furnizorul ar trebui, fără 
întârziere, să elimine sau să blocheze 
accesul la respectivul conținut ilegal. În 
practică, un astfel de ordin de eliminare a 
conținutului ilegal ar putea, de asemenea, 
să abordeze în mod eficace reapariția 
acestui conținut ilegal. În cazul în care 
unui furnizor de servicii de găzduire i se 
solicită de către o autoritate 
administrativă sau judiciară să prevină 
încălcările, un astfel de ordin ar trebui, în 
principiu, să se limiteze la o anumită 
încălcare și la anumite părți ale 
serviciului, dar poate fi extins la toate 
copiile respectivului conținut specific, 
pentru a se asigura în mod eficient că 
conținutul care încalcă drepturile nu 
reapare, ținând seama de prejudiciul 
potențial pe care îl poate genera 
conținutul ilegal în cauză. Prevenirea 
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reapariției conținutului ilegal nu ar trebui 
în niciun caz să dea naștere unei obligații 
generale de monitorizare sau unei 
obligații pentru furnizor de a efectua 
investigații fără un motiv specific și 
trebuie stabilite garanții astfel încât 
măsurile de retragere definitivă a 
conținutului să nu conducă niciodată la 
indisponibilitatea conținutului legal. Ar 
trebui să se considere că există o obligație 
generală de monitorizare în cazul în care 
un furnizor de servicii de găzduire este 
obligat să verifice o cantitate nespecificată 
de informații furnizate de un destinatar al 
serviciului pentru a preveni o încălcare 
specifică a legislației aplicabile. 
Eliminarea conținutului sau blocarea 
accesului la acesta ar trebui să se realizeze 
cu respectarea tuturor principiilor 
aplicabile consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv a libertății de 
exprimare. Furnizorul poate lua cunoștință 
sau își poate da seama în mod efectiv de 
existența unui conținut ilegal prin 
intermediul investigațiilor sale din proprie 
inițiativă sau al notificărilor care i-au fost 
transmise de persoane fizice sau entități în 
conformitate cu prezentul regulament, în 
măsura în care respectivele notificări sunt 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător pentru a permite unui 
operator economic diligent să identifice, să 
evalueze și, după caz, să ia în mod 
rezonabil măsuri împotriva conținutului 
presupus ilegal.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura protecția eficace a 
consumatorilor atunci când efectuează 
tranzacții comerciale intermediate în 
mediul online, anumiți furnizori de servicii 
de găzduire, și anume platformele online 

(23) Pentru a asigura protecția eficace a 
consumatorilor atunci când efectuează 
tranzacții comerciale intermediate în 
mediul online, anumiți furnizori de servicii 
de găzduire, și anume platformele online 
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care le permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții, nu ar 
trebui să poată beneficia de exonerarea de 
răspundere acordată furnizorilor de servicii 
de găzduire prevăzută în prezentul 
regulament în măsura în care respectivele 
platforme online prezintă informațiile 
relevante referitoare la tranzacțiile în cauză 
într-un mod care îi determină pe 
consumatori să creadă că informațiile 
respective au fost furnizate de platformele 
online respective sau de destinatarii 
serviciului acționând sub autoritatea sau 
controlul lor și că platformele online 
respective au cunoștință de informațiile 
respective sau le controlează, chiar dacă 
este posibil ca acest lucru să fie fals. În 
această privință, ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv, ținându-se seama de toate 
circumstanțele relevante, dacă este posibil 
ca, din felul în care sunt prezentate 
informațiile, un consumator mediu și 
relativ bine informat să deducă o astfel de 
concluzie.

care le permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții, nu ar 
trebui să poată beneficia de exonerarea de 
răspundere acordată furnizorilor de servicii 
de găzduire prevăzută în prezentul 
regulament în măsura în care respectivele 
platforme online prezintă informațiile 
relevante referitoare la tranzacțiile în cauză 
într-un mod care îi determină pe 
consumatori să creadă că informațiile 
respective au fost furnizate de platformele 
online respective sau de destinatarii 
serviciului acționând sub autoritatea sau 
controlul lor și că platformele online 
respective au cunoștință de informațiile 
respective sau le controlează, chiar dacă 
este posibil ca acest lucru să fie fals. În 
această privință, ar trebui să se stabilească 
în mod obiectiv, ținându-se seama de toate 
circumstanțele relevante, dacă este posibil 
ca, din felul în care sunt prezentate 
informațiile, un consumator mediu să 
deducă o astfel de concluzie.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a crea securitate juridică și 
pentru a nu descuraja activitățile de 
depistare, identificare și combatere a 
conținutului ilegal pe care furnizorii de 
servicii intermediare le pot întreprinde în 
mod voluntar, ar trebui să se clarifice 
faptul că simplul fapt că furnizorii 
desfășoară astfel de activități nu înseamnă 
că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, cu condiția ca 
activitățile respective să fie desfășurate cu 
bună-credință și cu diligență. În plus, este 
necesar să se clarifice că simplul fapt că 
furnizorii respectivi iau măsuri, cu bună-
credință, pentru a se conforma obligațiilor 

(25) Pentru a crea securitate juridică și 
pentru a nu descuraja activitățile realizate 
în scopuri de depistare, identificare și 
combatere a conținutului ilegal pe care 
furnizorii de servicii intermediare le pot 
întreprinde în mod voluntar, ar trebui să se 
clarifice faptul că simplul fapt că furnizorii 
desfășoară astfel de activități nu înseamnă 
că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
exonerările de răspundere prevăzute în 
prezentul regulament, cu condiția ca 
activitățile respective să fie desfășurate cu 
bună-credință și cu diligență. În plus, este 
necesar să se clarifice că simplul fapt că 
furnizorii respectivi iau măsuri, cu bună-
credință, pentru a se conforma obligațiilor 
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impuse în dreptul Uniunii, inclusiv celor 
prevăzute în prezentul regulament în ceea 
ce privește punerea în aplicare a condițiilor 
lor de utilizare, nu ar trebui să însemne că 
aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
respectivele exonerări de răspundere. Prin 
urmare, orice astfel de activități și măsuri 
care este posibil să fi fost întreprinse de un 
anumit furnizor nu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru a se stabili, pe baza lor, 
dacă furnizorul poate invoca o exonerare 
de răspundere, în special în ceea ce 
privește întrebarea dacă furnizorul 
furnizează serviciul în mod neutru și poate, 
așadar, să intre sub incidența dispoziției 
relevante; această regulă nu înseamnă însă 
că furnizorul poate neapărat invoca o 
exonerare de răspundere.

impuse în dreptul Uniunii, inclusiv celor 
prevăzute în prezentul regulament în ceea 
ce privește punerea în aplicare a condițiilor 
lor de utilizare, nu ar trebui să însemne că 
aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de 
respectivele exonerări de răspundere. Prin 
urmare, orice astfel de activități și măsuri 
care este posibil să fi fost întreprinse de un 
anumit furnizor nu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru a se stabili, pe baza lor, 
dacă furnizorul poate invoca o exonerare 
de răspundere, în special în ceea ce 
privește întrebarea dacă furnizorul 
furnizează serviciul în mod neutru și poate, 
așadar, să intre sub incidența dispoziției 
relevante; această regulă nu înseamnă însă 
că furnizorul poate neapărat invoca o 
exonerare de răspundere.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Furnizorii de servicii intermediare 
nu ar trebui să facă obiectul unei obligații 
de monitorizare în ceea ce privește 
obligațiile cu caracter general. Acest lucru 
nu privește obligațiile de monitorizare într-
un caz specific și, în special, nu afectează 
ordinele emise de autoritățile naționale în 
temeiul legislației naționale, în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
prezentul regulament. Nicio dispoziție a 
prezentului regulament nu ar trebui 
interpretată ca impunând o obligație 
generală de monitorizare sau o obligație de 
cercetare activă a faptelor sau o obligație 
generală a furnizorilor de a lua măsuri 
proactive în privința conținutului ilegal.

(28) Furnizorii de servicii intermediare 
nu ar trebui să facă obiectul unei obligații 
de monitorizare în ceea ce privește 
obligațiile cu caracter general. Acest lucru 
nu privește obligațiile de monitorizare într-
un caz specific și, în special, nu afectează 
ordinele emise de autoritățile naționale în 
temeiul legislației naționale, în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
prezentul regulament, cu privire la un 
conținut identic cu conținutul declarat 
anterior ilegal sau la blocarea accesului 
la conținutul respectiv, precum și la un 
conținut echivalent care rămâne în esență 
neschimbat în comparație cu conținutul 
care a condus la constatarea ilegalității. 
Nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu ar trebui interpretată ca impunând o 
obligație generală de monitorizare sau o 
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obligație de cercetare activă a faptelor sau 
o obligație generală a furnizorilor de a lua 
măsuri proactive în privința conținutului 
ilegal sau care le împiedică capacitatea de 
a lua măsuri proactive pentru a identifica 
și elimina conținutul ilegal și pentru a 
preveni reapariția acestuia.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Întrucât furnizorii de conținut 
editorial dețin responsabilitatea editorială 
pentru conținutul și serviciile pe care le 
pun la dispoziție, ar trebui să existe o 
prezumție de legalitate în ceea ce privește 
conținutul oferit de furnizorii respectivi 
care își desfășoară activitățile cu 
respectarea valorilor europene și a 
drepturilor fundamentale. Astfel de 
conținuturi și servicii ar trebui să 
beneficieze de un regim specific care să 
împiedice un control multiplu al 
conținutului și al serviciilor respective. 
Conținutul și serviciile respective ar trebui 
să fie oferite în conformitate cu 
standardele profesionale și jurnalistice, 
precum și cu legislația și fac deja obiectul 
unor sisteme de supraveghere și control, 
adesea consacrate în standarde și coduri 
de autoreglementare general acceptate. În 
plus, acestea dispun, de obicei, de 
mecanisme de soluționare a plângerilor 
pentru soluționarea litigiilor legate de 
conținut. Responsabilitate editorială 
înseamnă exercitarea unui control efectiv 
atât asupra selecției conținutului, dar și 
asupra furnizării acestuia prin 
intermediul prezentării, al componenței și 
al organizării sale. Responsabilitatea 
editorială nu implică în mod necesar o 
răspundere juridică în conformitate cu 
legislația națională pentru conținutul 
serviciilor furnizate. În orice caz, orice 
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furnizor al unui serviciu mass-media 
audiovizual astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2010/13/UE și editorii de 
publicații de presă, astfel cum sunt 
definiți la articolul 2 punctul (4) din 
Directiva (UE) 2019/790, ar trebui să fie 
considerați furnizori de conținut editorial 
în sensul prezentului regulament. 
Furnizorii de servicii intermediari ar 
trebui să se abțină de la eliminarea, 
suspendarea sau blocarea accesului la 
orice astfel de conținut sau serviciu și ar 
trebui să fie exonerați de răspundere 
pentru conținutul și serviciile respective. 
Respectarea acestor norme de către 
furnizorii de conținut editorial ar trebui 
să fie supravegheată de autoritățile de 
reglementare independente, de 
organismele respective sau de ambele, 
precum și de rețelele europene respective 
în care sunt organizați. 

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Este esențial ca Comisia să asigure 
aplicarea corespunzătoare a prezentului 
regulament la nivelul Uniunii, în toate 
statele membre, pentru a evita potențialele 
inegalități, diferențele de abordare și 
concurența neloială în interiorul sau din 
afara Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a atinge obiectivele 
prezentului regulament și, în special, 

(34) Pentru a atinge obiectivele 
prezentului regulament și, în special, 
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pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne și a asigura un mediu online sigur și 
transparent, este necesar să se stabilească 
un set clar și echilibrat de obligații 
armonizate privind diligența pentru 
furnizorii de servicii intermediare. Aceste 
obligații ar trebui să vizeze, în special, 
garantarea diferitelor obiective de politică 
publică, cum ar fi siguranța și încrederea 
destinatarilor serviciului, inclusiv a 
minorilor și a utilizatorilor vulnerabili, 
protejarea drepturilor fundamentale 
relevante consacrate în cartă, asigurarea 
unei răspunderi semnificative a furnizorilor 
respectivi și capacitarea destinatarilor și a 
altor părți afectate, facilitând în același 
timp supravegherea necesară de către 
autoritățile competente.

pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne și a asigura un mediu online sigur și 
transparent, este necesar să se stabilească 
un set clar și echilibrat de obligații 
armonizate privind diligența pentru 
furnizorii de servicii intermediare. Aceste 
obligații ar trebui să vizeze, în special, 
garantarea diferitelor obiective de politică 
publică, cum ar fi libertatea de informare 
și siguranța datelor și încrederea 
destinatarilor serviciului, inclusiv a 
minorilor și a utilizatorilor vulnerabili, a 
drepturilor relevante fundamentale la 
libertatea de opinie și la protecție 
împotriva discriminării consacrate în cartă, 
asigurarea unei răspunderi semnificative a 
furnizorilor respectivi și capacitarea 
destinatarilor și a altor părți afectate, 
facilitând în același timp supravegherea 
necesară de către autoritățile competente.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Platformele online foarte mari ar 
trebui să prevadă posibilitatea de a 
comunica cu punctele lor de contact în 
fiecare dintre limbile oficiale ale statelor 
membre în care furnizează servicii. Alți 
furnizori de servicii intermediare ar trebui 
să se asigure că alegerea limbii nu 
impune o sarcină disproporționată asupra 
autorităților statelor membre și ar trebui 
să depună toate eforturile pentru a stabili 
opțiuni de comunicare eficace. O posibilă 
barieră lingvistică nu ar trebui invocată 
ca motiv pentru a ignora sau a refuza 
comunicarea cu autoritățile unui stat 
membru și nu ar trebui utilizată ca scuză 
pentru lipsa de acțiune. Dacă este 
necesar, autoritățile statelor membre și 
furnizorii de servicii intermediare pot 
ajunge la un acord separat privind limba 
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de comunicare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Deși libertatea de a încheia 
contracte a furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui, în principiu, să fie 
respectată, este oportun să se stabilească 
anumite norme privind conținutul, 
aplicarea și asigurarea respectării 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorilor respectivi, în interesul 
transparenței, al protecției drepturilor 
destinatarilor serviciului și al evitării 
rezultatelor inechitabile sau arbitrare. 
Condițiile generale de utilizare ar trebui 
să fie rezumate într-un mod clar, accesibil 
și ușor de înțeles, oferind, în același timp, 
posibilitatea de a renunța la clauzele 
opționale. Furnizorilor de servicii 
intermediare ar trebui să li se interzică să 
elaboreze condiții generale de utilizare 
care contravin legislației Uniunii și 
naționale și care conduc prin eliminarea 
și blocarea accesului la alte tipuri de 
interferențe cu conținutul și serviciile 
furnizorilor de conținut editorial. 
Libertatea și pluralismul mijloacelor de 
informare în masă ar trebui respectate. În 
acest scop, statele membre ar trebui să se 
asigure că furnizorii de conținut editorial 
au posibilitatea de a contesta deciziile 
platformelor online sau de a recurge la 
căi de atac judiciare în conformitate cu 
legislația națională a statului membru în 
cauză.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 38 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38b) Furnizorii de servicii de găzduire 
joacă un rol deosebit de important în 
combaterea conținutului ilegal online, 
deoarece stochează informații furnizate 
de destinatarii serviciului și la cererea 
acestora și oferă, de regulă, acces la 
informațiile respective și altor destinatari, 
uneori la scară largă. Este important ca 
toți furnizorii de servicii de găzduire, 
indiferent de dimensiunea lor, să instituie 
mecanisme de notificare și de acțiune 
ușor de utilizat care să faciliteze 
notificarea către furnizorul de servicii de 
găzduire în cauză a anumitor informații 
pe care partea care face notificarea le 
consideră a fi conținut ilegal 
(„notificarea”), notificare pe baza căreia 
furnizorul respectiv poate decide dacă este 
sau nu de acord cu evaluarea respectivă și 
dacă dorește să elimine sau să blocheze 
accesul la conținutul respectiv 
(„acțiunea”). Cu condiția ca cerințele 
privind notificările să fie îndeplinite, ar 
trebui să fie posibil ca persoanele sau 
entitățile să poată notifica printr-o 
singură notificare mai multe elemente 
specifice de conținut cu privire la care se 
presupune că este ilegal, pentru a asigura 
funcționarea eficace a mecanismelor de 
notificare și de acțiune. Obligația de a 
institui mecanisme de notificare și de 
acțiune ar trebui să se aplice, de exemplu, 
serviciilor de stocare și partajare de 
fișiere, serviciilor de găzduire de pagini 
web, serverelor publicitare și serviciilor de 
tip pastebin (de stocare de text), în măsura 
în care îndeplinesc condițiile necesare 
pentru a putea fi considerate furnizori de 
servicii de găzduire care intră sub 
incidența prezentului regulament.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura un nivel adecvat de 
transparență și răspundere, furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să prezinte 
rapoarte anuale, în conformitate cu 
cerințele armonizate prevăzute în prezentul 
regulament, cu privire la activitatea de 
moderare a conținutului pe care o 
desfășoară, inclusiv cu privire la măsurile 
luate ca urmare a aplicării și a asigurării 
respectării condițiilor lor generale de 
utilizare. Totuși, pentru a se evita sarcinile 
disproporționate, aceste obligații de 
raportare în materie de transparență nu ar 
trebui să se aplice furnizorilor care sunt 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici, 
astfel cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei40.

(39) Pentru a asigura un nivel adecvat de 
transparență și răspundere, furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să publice 
un raport anual, pe care ar trebui să-l 
pună la dispoziția publicului, într-un 
format standardizat și prelucrabil 
automat, în conformitate cu cerințele 
armonizate prevăzute în prezentul 
regulament, cu privire la activitatea de 
moderare a conținutului pe care o 
desfășoară, inclusiv cu privire la măsurile 
luate ca urmare a aplicării și a asigurării 
respectării condițiilor lor generale de 
utilizare, inclusiv o analiză statistică 
cuprinzătoare anonimizată a măsurilor 
luate și a utilizării abuzive a serviciilor și 
a notificărilor sau reclamațiilor vădit 
nefondate în temeiul mecanismelor 
instituite în temeiul prezentului 
regulament, iar în cazul în care o 
platformă este o piață online, a 
furnizorilor prin servicii de intermediere 
online ai acestora. Totuși, pentru a se evita 
sarcinile disproporționate, aceste obligații 
de raportare în materie de transparență nu 
ar trebui să se aplice furnizorilor care sunt 
microîntreprinderi sau întreprinderi mici, 
astfel cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei40 sau serviciilor 
fără scop lucrativ, cu sub 100 000 de 
utilizatori activi lunar.

_________________ _________________
40 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

40 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Destinatarii serviciului ar trebui să 
fie abilitați să ia decizii autonome, printre 
altele, în ceea ce privește acceptarea și 
modificarea condițiilor generale de 
utilizare, a practicilor publicitare, a 
parametrilor de confidențialitate și a altor 
parametri și a sistemelor de recomandări 
atunci când interacționează cu serviciile 
intermediare. Cu toate acestea, este 
posibil ca furnizorii de servicii 
intermediare să exploateze prejudecățile 
cognitive și să determine consumatorii 
online să achiziționeze bunuri și servicii 
pe care nu le doresc sau să dezvăluie 
informații cu caracter personal pe care ar 
prefera să nu le divulge, prin înșelarea 
sau inducerea destinatarilor serviciului și 
subminarea sau afectarea autonomiei, a 
procesului decizional sau a alegerii 
destinatarilor serviciului prin structura, 
proiectarea sau funcționalitățile unei 
interfețe online sau ale unei părți a 
acesteia („model întunecat”). 
Furnizorilor de servicii intermediare ar 
trebui să li se interzică utilizarea unor 
astfel de modele întunecate. Aceste 
practici includ, dar nu se limitează la 
alegerea unui concept care poate exploata 
și care direcționează utilizatorul către 
acțiuni în beneficiul furnizorului de 
servicii intermediare, dar care s-ar putea 
să nu fie în interesul destinatarilor, 
prezentând opțiunile într-un mod 
subiectiv, solicitând sau presând în mod 
repetat destinatarul să ia o decizie sau 
ascunzând ori disimulând anumite 
opțiuni.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Furnizorii de servicii de găzduire (40) Furnizorii de servicii de găzduire 



AD\1238892RO.docx 25/123 PE693.943v02-00

RO

joacă un rol deosebit de important în 
combaterea conținutului ilegal online, 
deoarece stochează informații furnizate de 
destinatarii serviciului și la cererea acestora 
și oferă, de regulă, acces la informațiile 
respective și altor destinatari, uneori la 
scară largă. Este important ca toți furnizorii 
de servicii de găzduire, indiferent de 
dimensiunea lor, să instituie mecanisme de 
notificare și de acțiune ușor de utilizat care 
să faciliteze notificarea către furnizorul de 
servicii de găzduire în cauză a anumitor 
informații pe care partea care face 
notificarea le consideră a fi conținut ilegal 
(„notificarea”), notificare pe baza căreia 
furnizorul respectiv poate decide dacă este 
sau nu de acord cu evaluarea respectivă și 
dacă dorește să elimine sau să blocheze 
accesul la conținutul respectiv („acțiunea”). 
Cu condiția ca cerințele privind notificările 
să fie îndeplinite, ar trebui să fie posibil ca 
persoanele sau entitățile să poată notifica 
printr-o singură notificare mai multe 
elemente specifice de conținut cu privire la 
care se presupune că este ilegal. Obligația 
de a institui mecanisme de notificare și de 
acțiune ar trebui să se aplice, de exemplu, 
serviciilor de stocare și partajare de fișiere, 
serviciilor de găzduire de pagini web, 
serverelor publicitare și serviciilor de tip 
pastebin (de stocare de text), în măsura în 
care îndeplinesc condițiile necesare pentru 
a putea fi considerate furnizori de servicii 
de găzduire care intră sub incidența 
prezentului regulament.

joacă un rol deosebit de important în 
combaterea conținutului ilegal online, 
deoarece stochează informații furnizate de 
destinatarii serviciului și la cererea acestora 
și oferă, de regulă, acces la informațiile 
respective și altor destinatari, uneori la 
scară largă. Este important ca toți furnizorii 
de servicii de găzduire, indiferent de 
dimensiunea lor, să instituie mecanisme de 
notificare și de acțiune ușor de utilizat care 
să faciliteze notificarea către furnizorul de 
servicii de găzduire în cauză a anumitor 
informații pe care partea care face 
notificarea le consideră a fi conținut ilegal 
(„notificarea”), notificare pe baza căreia 
furnizorul respectiv poate decide dacă este 
sau nu de acord cu evaluarea respectivă și 
dacă dorește să elimine sau să blocheze 
accesul la conținutul respectiv („acțiunea”). 
Cu condiția ca cerințele privind notificările 
să fie îndeplinite, ar trebui să fie posibil ca 
persoanele sau entitățile să poată notifica 
printr-o singură notificare mai multe 
elemente specifice de conținut cu privire la 
care se presupune că este ilegal, pentru a 
asigura funcționarea eficace a 
mecanismelor de notificare și de acțiune. 
Obligația de a institui mecanisme de 
notificare și de acțiune ar trebui să se 
aplice, de exemplu, serviciilor de stocare și 
partajare de fișiere, serviciilor de găzduire 
de pagini web, serverelor publicitare și 
serviciilor de tip pastebin (de stocare de 
text), în măsura în care îndeplinesc 
condițiile necesare pentru a putea fi 
considerate furnizori de servicii de 
găzduire care intră sub incidența 
prezentului regulament. În plus, 
mecanismul de notificare și de acțiune ar 
trebui completat cu acțiuni menite să 
prevină reapariția conținutului care a fost 
identificat ca fiind ilegal sau care este 
identic cu conținutul care a fost 
identificat și retras ca fiind ilegal. 
Aplicarea prezentei cerințe nu ar trebui să 
conducă în niciun mod la o obligație 
generală de supraveghere. 
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine sau 
să dezactiveze informații furnizate de un 
destinatar al serviciului, de exemplu în 
urma primirii unei notificări sau acționând 
din proprie inițiativă, inclusiv prin 
utilizarea de mijloace automatizate, 
furnizorul respectiv ar trebui să informeze 
destinatarul cu privire la decizia sa, la 
motivele deciziei sale și la căile de atac 
disponibile pentru a contesta decizia, având 
în vedere consecințele negative pe care 
astfel de decizii le pot avea asupra 
destinatarului, inclusiv în ceea ce privește 
exercitarea dreptului fundamental la 
libertatea de exprimare. Această obligație 
ar trebui să se aplice indiferent de 
motivele deciziei, în special dacă acțiunea 
a fost întreprinsă deoarece informațiile 
notificate sunt considerate a fi conținut 
ilegal sau incompatibile cu condițiile 
generale de utilizare. Căile de atac 
disponibile pentru a contesta decizia 
furnizorului de servicii de găzduire ar 
trebui să includă întotdeauna căi de atac 
judiciare.

(42) În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine sau 
să dezactiveze informații furnizate de un 
destinatar al serviciului, de exemplu în 
urma primirii unei notificări sau acționând 
din proprie inițiativă, inclusiv prin 
utilizarea de mijloace automatizate 
eficiente, proporționate și precise, cu 
control uman, furnizorul respectiv ar 
trebui să informeze destinatarul cu privire 
la decizia sa, la motivele deciziei sale și la 
căile de atac efective disponibile pentru a 
contesta rapid decizia, având în vedere 
consecințele negative pe care astfel de 
decizii le pot avea asupra destinatarului, 
inclusiv în ceea ce privește exercitarea 
dreptului fundamental la libertatea de 
exprimare. Căile de atac disponibile pentru 
a contesta decizia furnizorului de servicii 
de găzduire ar trebui să includă întotdeauna 
căi de atac judiciare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Atunci când se moderează 
conținutul, mecanismele utilizate în mod 
voluntar de platforme nu ar trebui să 
conducă la măsuri de control ex-ante 
bazate pe instrumente automatizate sau la 
o filtrare a conținutului la încărcare. 
Instrumentele automatizate nu sunt în 
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prezent în măsură să diferențieze 
conținutul ilegal de conținutul legal într-
un anumit context și, prin urmare, 
conduc în mod sistematic la blocarea 
excesivă a conținutului legal. Evaluarea 
umană a rapoartelor automate de către 
furnizorii de servicii sau de către 
contractanții lor nu soluționează pe deplin 
această problemă, mai ales dacă sarcina 
este externalizată către personal privat, 
care nu dispune de suficientă 
independență, calificare și 
responsabilitate. Prin control ex-ante ar 
trebui să se înțeleagă că publicarea face 
obiectul unei decizii automate. Ar trebui 
permisă filtrarea trimiterilor automatizate 
de conținut, cum ar fi spamul. În cazul în 
care instrumentele automatizate sunt 
utilizate în alt mod pentru moderarea 
conținutului, furnizorul ar trebui să 
asigure evaluarea umană și protecția 
conținutului legal.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a evita sarcinile 
disproporționate, obligațiile suplimentare 
impuse platformelor online în temeiul 
prezentului regulament nu ar trebui să se 
aplice microîntreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei 41, cu excepția cazului în care 
amploarea și impactul lor sunt de așa 
natură încât îndeplinesc criteriile pentru a 
se califica drept platforme online foarte 
mari în temeiul prezentului regulament. 
Normele de consolidare prevăzute în 
recomandarea respectivă contribuie la 
asigurarea faptului că se previne orice 
eludare a acestor obligații suplimentare. 
Scutirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici de la aceste obligații 

(43) Pentru a evita sarcinile 
disproporționate, obligațiile suplimentare 
impuse platformelor online în temeiul 
prezentului regulament nu ar trebui să se 
aplice microîntreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, astfel cum sunt 
definite în Recomandarea 2003/361/CE a 
Comisiei 41, cu excepția cazului în care 
amploarea și impactul lor sunt de așa 
natură încât îndeplinesc criteriile pentru a 
se califica drept platforme online foarte 
mari în temeiul prezentului regulament. 
Normele de consolidare prevăzute în 
recomandarea respectivă contribuie la 
asigurarea faptului că se previne orice 
eludare a acestor obligații suplimentare. 
Scutirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici de la aceste obligații 
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suplimentare nu ar trebui înțeleasă ca 
afectând capacitatea acestora de a institui, 
în mod voluntar, un sistem care să respecte 
una sau mai multe dintre obligațiile 
respective.

suplimentare nu ar trebui înțeleasă ca 
afectând capacitatea acestora de a institui, 
în mod voluntar, un sistem care să respecte 
una sau mai multe dintre obligațiile 
respective, care trebuie încurajat.

_________________ _________________
41 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

41 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Destinatarii serviciului ar trebui să 
poată contesta cu ușurință și în mod eficace 
anumite decizii ale platformelor online care 
îi afectează în mod negativ. Prin urmare, 
platformele online ar trebui să aibă 
obligația de a prevedea sisteme interne de 
soluționare a plângerilor care să 
îndeplinească anumite condiții menite să 
asigure faptul că sistemele sunt ușor 
accesibile și conduc la rezultate rapide și 
echitabile. În plus, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor, inclusiv a celor care nu au putut fi 
soluționate în mod satisfăcător prin 
intermediul sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor, de către 
organisme certificate care au independența, 
mijloacele și expertiza necesare pentru a-și 
desfășura activitățile într-un mod echitabil, 
rapid și eficient din punctul de vedere al 
costurilor. Posibilitățile de contestare a 
deciziilor platformelor online astfel create 
ar trebui să completeze, fără să afecteze 
însă în niciun fel, posibilitatea de a recurge 
la căi de atac judiciare în conformitate cu 
legislația statului membru în cauză.

(44) Destinatarii serviciului, inclusiv 
persoanele cu dizabilități, ar trebui să 
poată contesta cu ușurință și în mod eficace 
anumite decizii ale platformelor online care 
îi afectează în mod negativ. Prin urmare, 
platformele online ar trebui să aibă 
obligația de a prevedea sisteme interne de 
soluționare a plângerilor care să 
îndeplinească anumite condiții menite să 
asigure faptul că sistemele sunt ușor 
accesibile și conduc la rezultate rapide și 
echitabile. Astfel de sisteme interne ar 
trebui să fie disponibile și pentru 
persoanele sau entitățile care au transmis 
o notificare. În plus, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor, inclusiv a celor care nu au putut fi 
soluționate în mod satisfăcător prin 
intermediul sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor, de către 
organisme certificate care au independența, 
mijloacele și expertiza necesare pentru a-și 
desfășura activitățile într-un mod echitabil, 
rapid și eficient din punctul de vedere al 
costurilor. Posibilitățile de contestare a 
deciziilor platformelor online astfel create 
ar trebui să completeze, fără să afecteze 
însă în niciun fel, posibilitatea de a recurge 
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la căi de atac judiciare în conformitate cu 
legislația statului membru în cauză.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

drepturi și organizațiilor din industrie li s-
ar putea acorda statutul de notificator de 
încredere în cazul în care au demonstrat că 
îndeplinesc condițiile aplicabile, inclusiv 
și-au demonstrat competența și 
obiectivitatea. Normele prezentului 
regulament privind notificatorii de 
încredere nu ar trebui înțelese ca 
împiedicând platformele online să acorde 
un tratament similar notificărilor transmise 
de entități sau persoane cărora nu li s-a 
acordat statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament, să 
coopereze în alt mod cu alte entități, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, 
inclusiv cu prezentul regulament și cu 
Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului.43

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

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

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Notificatorii de încredere ar trebui, 
de asemenea, să poată depune plângeri la 
coordonatorii de servicii digitale cu 
privire la activitățile desfășurate de 
platformele online care creează un risc 
sistemic.

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Utilizarea abuzivă a serviciilor 
platformelor online prin furnizarea în mod 
frecvent de conținut vădit ilegal sau prin 
transmiterea frecventă de notificări sau 
plângeri vădit nefondate în cadrul 
mecanismelor și sistemelor instituite în 
temeiul prezentului regulament subminează 
încrederea și prejudiciază drepturile și 
interesele legitime ale părților în cauză. 
Prin urmare, este necesar să se instituie 
garanții adecvate și proporționale 
împotriva unei astfel de utilizări abuzive. 
Informațiile ar trebui considerate ca fiind 
conținut vădit ilegal, iar notificările sau 
plângerile ar trebui să fie considerate vădit 
nefondate în cazul în care este evident 
pentru un nespecialist, fără efectuarea 
vreunei analize de fond, că acel conținut 
este ilegal, respectiv că notificările sau 
plângerile sunt nefondate. În anumite 
condiții, platformele online ar trebui să își 
suspende temporar activitățile relevante în 
ceea ce privește persoana implicată în 
comportamentul abuziv. Acest lucru nu 
aduce atingere libertății platformelor 
online de a-și stabili condițiile generale de 
utilizare, precum și măsuri mai stricte în 
cazul conținutului vădit ilegal legat de 
infracțiuni grave. Din motive de 
transparență, această posibilitate ar trebui 
să fie stabilită, în mod clar și suficient de 
detaliat, în condițiile generale de utilizare 
ale platformelor online. Ar trebui să se 
prevadă întotdeauna posibilitatea 
introducerii unei căi de atac cu privire la 
deciziile luate în acest sens de platformele 
online și deciziile ar trebui să facă obiectul 
supravegherii de către coordonatorul 
serviciilor digitale competent. Normele 
prezentului regulament privind utilizarea 
abuzivă nu ar trebui să împiedice 
platformele online să ia alte măsuri pentru 
a aborda furnizarea de conținut ilegal de 
către destinatarii serviciului lor sau alt tip 

(47) Utilizarea abuzivă a serviciilor 
platformelor online prin furnizarea sau 
diseminarea în mod repetat de conținut 
ilegal sau prin transmiterea repetată de 
notificări sau plângeri vădit nefondate în 
cadrul mecanismelor și sistemelor instituite 
în temeiul prezentului regulament 
subminează încrederea și prejudiciază 
drepturile și interesele legitime ale părților 
în cauză. Prin urmare, este necesar să se 
instituie garanții adecvate și proporționale 
împotriva unei astfel de utilizări abuzive. 
Informațiile ar trebui considerate ca fiind 
conținut ilegal, iar notificările sau 
plângerile ar trebui să fie considerate vădit 
nefondate în cazul în care este evident 
pentru un nespecialist, fără efectuarea 
vreunei analize de fond, că acel conținut 
este ilegal, respectiv că notificările sau 
plângerile sunt nefondate. În anumite 
condiții, platformele online ar trebui să își 
suspende temporar activitățile relevante în 
ceea ce privește persoana implicată în 
comportamentul abuziv. Ar trebui să se 
prevadă întotdeauna posibilitatea 
introducerii unei căi de atac cu privire la 
deciziile luate în acest sens de platformele 
online și deciziile ar trebui să facă obiectul 
supravegherii de către coordonatorul 
serviciilor digitale competent. Normele 
prezentului regulament privind utilizarea 
abuzivă nu ar trebui să împiedice 
platformele online să ia alte măsuri pentru 
a aborda utilizarea abuzivă a serviciilor 
lor, în conformitate cu dreptul intern și al 
Uniunii aplicabil. Normele respective nu 
aduc atingere niciunei posibilități de a 
trage la răspundere persoanele implicate în 
utilizarea abuzivă, inclusiv pentru daune, 
prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern.
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de utilizare abuzivă a serviciilor lor, în 
conformitate cu dreptul intern și al Uniunii 
aplicabil. Normele respective nu aduc 
atingere niciunei posibilități de a trage la 
răspundere persoanele implicate în 
utilizarea abuzivă, inclusiv pentru daune, 
prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Cerințele de transparență online 
pentru entitățile comerciale sunt vitale 
pentru a asigura responsabilitatea, 
încrederea și accesul la căi de atac 
eficiente. În acest scop, articolul 5 din 
Directiva 2000/31/CE stabilește cerințele 
generale privind informațiile pe care 
furnizorii de servicii trebuie să le 
furnizeze destinatarilor serviciilor și 
autorităților competente. În plus, 
articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2016/679 permite prelucrarea și 
divulgarea tuturor informațiilor privind 
deținătorii de nume de domenii din baza 
de date WHOIS pentru îndeplinirea 
sarcinilor de interes public, iar o serie de 
state membre solicită registrelor naționale 
de domenii de prim nivel cu cod de țară să 
facă aceste informații accesibile 
publicului. Cu toate acestea, lipsa unei 
aplicări eficiente a articolului 5 din 
Directiva 2000/31/CE și informațiile 
adesea depășite și inexacte conținute în 
baza de date WHOIS subliniază 
necesitatea de a institui o obligație clară 
pentru furnizorii de servicii intermediare 
de a verifica identitatea clienților lor 
comerciali. Obligația privind cunoașterea 
clientelei ar trebui, de asemenea, să 
interzică furnizorilor de servicii de 
intermediere să furnizeze servicii 
clienților neverificați și să îi oblige să 
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înceteze să își furnizeze serviciile atunci 
când identificarea furnizată se dovedește 
a fi incompletă, inexactă sau frauduloasă.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a contribui la crearea unui 
mediu online sigur, fiabil și transparent 
pentru consumatori, precum și pentru alte 
părți interesate, cum ar fi comercianții 
concurenți și titularii drepturilor de 
proprietate intelectuală, și pentru a 
descuraja comercianții să vândă produse 
sau servicii cu încălcarea normelor 
aplicabile, platformele online care le 
permit consumatorilor să încheie 
contracte la distanță cu comercianții ar 
trebui să asigure trasabilitatea acestor 
comercianți. Prin urmare, comerciantul ar 
trebui să aibă obligația de a furniza 
platformei online anumite informații 
esențiale, inclusiv în scopul promovării de 
mesaje cu privire la produse sau al oferirii 
de produse. Această cerință ar trebui să se 
aplice și comercianților care promovează 
mesaje cu privire la produse sau servicii în 
numele mărcilor, pe baza unor acorduri 
subiacente. Aceste platforme online ar 
trebui să stocheze toate informațiile în mod 
securizat, pentru o perioadă rezonabilă de 
timp, care să nu depășească ceea ce este 
necesar, astfel încât informațiile să poată fi 
accesate, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, de 
către autoritățile publice și părțile private 
care au un interes legitim, inclusiv prin 
ordinele de furnizare a informațiilor 
menționate în prezentul regulament.

(49) Pentru a contribui la crearea unui 
mediu online sigur, fiabil și transparent 
pentru consumatori și alți utilizatori, 
precum și pentru alte părți interesate, cum 
ar fi comercianții concurenți și titularii 
drepturilor de proprietate intelectuală, și 
pentru a descuraja vânzarea și diseminarea 
de produse și servicii cu încălcarea 
normelor aplicabile, toți furnizorii de 
servicii intermediare, inclusiv furnizorii 
de servicii de găzduire, birourile de 
înregistrare a numelor de domenii, 
furnizorii de rețele de livrare de conținut, 
furnizorii de proxy și proxy invers, piețele 
online, prestatorii de servicii de plată 
online și prestatorii de servicii de 
publicitate online ar trebui să se asigure că 
clienții lor comerciali sunt identificabili. 
Prin urmare, clientul comercial ar trebui să 
aibă obligația de a furniza platformei 
online anumite informații esențiale, 
inclusiv în scopul promovării de mesaje cu 
privire la produse sau al oferirii de 
produse. Această cerință ar trebui să se 
aplice clienților comerciali care 
promovează mesaje cu privire la produse 
sau servicii în numele mărcilor, pe baza 
unor acorduri subiacente. Furnizorii de 
servicii intermediare ar trebui să stocheze 
toate informațiile în mod securizat, pentru 
o perioadă rezonabilă de timp, care să nu 
depășească ceea ce este necesar, astfel 
încât informațiile să poată fi accesate și 
verificate, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, de 
către furnizorii de servicii intermediare, 
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autoritățile publice și părțile private care au 
un interes legitim, inclusiv prin ordinele de 
furnizare a informațiilor menționate în 
prezentul regulament.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura aplicarea eficientă 
și adecvată a acestei obligații, fără a 
impune sarcini disproporționate, 
platformele online vizate ar trebui să 
depună eforturi rezonabile pentru a verifica 
fiabilitatea informațiilor furnizate de 
comercianții în cauză, în special prin 
utilizarea bazelor de date oficiale online și 
a interfețelor online disponibile gratuit, 
cum ar fi registrele naționale ale 
comerțului și Sistemul de schimb de 
informații privind TVA45, sau prin 
adresarea unei solicitări comercianților în 
cauză să furnizeze documente justificative 
de încredere, cum ar fi copii ale 
documentelor de identitate, ale extraselor 
bancare certificate, ale certificatelor 
întreprinderii și ale certificatelor emise de 
registrul comerțului. Platformele online 
vizate pot utiliza și alte surse, disponibile 
pentru utilizare la distanță, care oferă un 
grad similar de fiabilitate în vederea 
respectării acestei obligații. Cu toate 
acestea, nu ar trebui să li se impună 
platformelor online vizate obligația să 
întreprindă în mediul online demersuri 
excesive sau costisitoare de cercetare a 
faptelor sau să efectueze verificări la fața 
locului. De asemenea, nu ar trebui să se 
considere că astfel de platforme online 
care au depus eforturile rezonabile impuse 
de prezentul regulament garantează 
consumatorului sau altor părți interesate 
fiabilitatea informațiilor respective. Astfel 
de platforme online ar trebui, de 
asemenea, să își proiecteze și să își 

(50) Pentru a asigura aplicarea eficientă 
și adecvată a acestei obligații, fără a 
impune sarcini disproporționate, furnizorii 
de servicii intermediare vizate ar trebui să 
depună eforturi rezonabile pentru a verifica 
fiabilitatea informațiilor furnizate de 
clienții lor comerciali în cauză, în special 
prin utilizarea bazelor de date oficiale 
online și a interfețelor online disponibile 
gratuit, cum ar fi registrele naționale ale 
comerțului și Sistemul de schimb de 
informații privind TVA, sau prin adresarea 
unei solicitări clienților lor comerciali în 
cauză să furnizeze documente justificative 
de încredere, cum ar fi copii ale 
documentelor de identitate, ale extraselor 
bancare certificate, ale certificatelor 
întreprinderii și ale certificatelor emise de 
registrul comerțului. Platformele online 
vizate pot utiliza și alte surse, disponibile 
pentru utilizare la distanță, care oferă un 
grad similar de fiabilitate în vederea 
respectării acestei obligații. Cu toate 
acestea, nu ar trebui să li se impună 
furnizorilor de servicii intermediare vizați 
obligația să întreprindă în mediul online 
demersuri excesive sau costisitoare de 
cercetare a faptelor sau să efectueze 
verificări la fața locului. De asemenea, nu 
ar trebui să se considere că astfel de 
furnizori de servicii intermediare care au 
depus eforturile rezonabile impuse de 
prezentul regulament garantează 
consumatorului sau altor părți interesate 
fiabilitatea și exactitatea informațiilor 
respective. Astfel de furnizori de servicii 
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organizeze interfața online de așa manieră 
încât să le permită comercianților să își 
respecte obligațiile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii, în special cerințele 
prevăzute la articolele 6 și 8 din Directiva 
2011/83/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului46, la articolul 7 din Directiva 
2005/29/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului47 și la articolul 3 din Directiva 
98/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului48.

intermediare ar trebui să actualizeze 
informațiile pe care le dețin pe baza unei 
evaluări a riscului și cel puțin o dată pe 
an și, de asemenea, să își proiecteze și să 
își organizeze interfața online de așa 
manieră încât să le permită clienților lor 
comerciali să își respecte obligațiile care le 
revin în temeiul dreptului Uniunii, în 
special cerințele prevăzute la articolele 6 și 
8 din Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului46, 
la articolul 7 din Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului47 
și la articolul 3 din Directiva 98/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului48.

__________________ __________________
45https://ec.europa.eu/taxation_customs/vie
s/vieshome.do?locale=ro 

45https://ec.europa.eu/taxation_customs/vie
s/vieshome.do?locale=ro

46 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

46 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului și 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

47 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”).

47 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de 
consumatori și de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”).

48 Directiva 98/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind protecția consumatorului prin 
indicarea prețurilor produselor oferite 
consumatorilor.

48 Directiva 98/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind protecția consumatorului prin 
indicarea prețurilor produselor oferite 
consumatorilor.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Având în vedere responsabilitățile 
și obligațiile specifice ale platformelor 
online, acestea ar trebui să facă obiectul 
unor obligații de raportare în materie de 
transparență, care să se aplice în plus față 
de obligațiile de raportare în materie de 
transparență aplicabile tuturor 
furnizorilor de servicii intermediare în 
temeiul prezentului regulament. Pentru a 
stabili dacă platformele online pot fi 
platforme online foarte mari care fac 
obiectul anumitor obligații suplimentare 
în temeiul prezentului regulament, 
obligațiile de raportare în materie de 
transparență pentru platformele online ar 
trebui să includă anumite obligații legate 
de publicarea și comunicarea de 
informații cu privire la numărul mediu 
lunar de destinatari activi ai serviciului în 
Uniune.

(51) Platformele online foarte mari 
sunt utilizate într-un mod care 
influențează puternic siguranța online, 
formarea opiniei publice și a discursului, 
precum și comerțul online. Modul în care 
acestea își concep serviciile este, în 
general, optimizat în propriul beneficiu, 
prin modelele lor de afaceri bazate pe 
publicitate, ceea ce poate genera 
preocupări sociale. În absența unei 
reglementări și a unei aplicări eficace, 
platformele online foarte mari pot stabili 
regulile jocului, fără a identifica și a 
atenua în mod eficace riscurile și daunele 
societale și economice pe care le pot 
provoca. În temeiul prezentului 
regulament, platformele online foarte mari 
ar trebui, prin urmare, să evalueze 
riscurile care decurg din funcționarea și 
utilizarea serviciilor lor, precum și din 
potențialele utilizări abuzive de către 
destinatarii serviciului și să ia măsuri de 
atenuare adecvate.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Publicitatea online joacă un rol 
important în mediul online, inclusiv în 
ceea ce privește furnizarea serviciilor 
platformelor online. Cu toate acestea, 
publicitatea online poate contribui la riscuri 
semnificative, de la publicitatea care este în 
sine conținut ilegal, la contribuția la 
stimulentele financiare pentru publicarea 
sau amplificarea în mediul online a 
conținutului și a activităților ilegale sau 
care sunt dăunătoare în alt mod sau la 

(52) Finanțarea de pe urma publicității 
permite cetățenilor europeni să se bucure 
de servicii de știri și de divertisment 
gratuit sau la prețuri reduse.  Fără o 
publicitate eficientă, finanțarea multor 
tipuri de mass-media ar fi mult redusă, iar 
acest lucru poate avea drept consecință 
abonamente TV mai scumpe și reducerea 
pluralității și independenței ziarelor și 
revistelor; de asemenea, unele posturi de 
radio nu ar avea capacitatea de a difuza 
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afișarea discriminatorie a publicității care 
are impact asupra egalității de tratament a 
cetățenilor și a oportunităților oferite 
acestora. Pe lângă cerințele care decurg din 
articolul 6 din Directiva 2000/31/CE, 
platformele online ar trebui, prin urmare, 
să aibă obligația de a se asigura că 
destinatarii serviciului dispun de anumite 
informații individualizate care sunt 
necesare pentru a înțelege când și în 
numele cui este afișat anunțul publicitar. În 
plus, destinatarii serviciului ar trebui să 
dispună de informații cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina faptul că trebuie să li se afișeze 
publicitate specifică, fiind oferite explicații 
semnificative cu privire la logica utilizată 
în acest scop, inclusiv atunci când acest 
lucru se bazează pe crearea de profiluri. 
Cerințele prezentului regulament privind 
furnizarea de informații referitoare la 
publicitate nu aduc atingere aplicării 
dispozițiilor relevante ale Regulamentului 
(UE) 2016/679, în special a celor 
referitoare la dreptul de opoziție, procesul 
decizional individual automatizat, inclusiv 
crearea de profiluri și, mai concret, 
necesitatea de a obține consimțământul 
persoanei vizate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul 
publicității direcționate. De asemenea, 
prezentul regulament nu aduce atingere 
dispozițiilor prevăzute în Directiva 
2002/58/CE, în special celor privind 
stocarea informațiilor în echipamentele 
terminale și accesul la informațiile stocate 
în acestea.

știri și divertisment pe tot parcursul zilei, 
în detrimentul pluralismului mediatic și al 
diversității culturale. Publicitatea este o 
sursă cheie de creștere pentru mulți 
furnizori de servicii de media 
audiovizuale, editori de presă și posturi de 
radio. Utilizarea datelor, în deplină 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în 
Directiva 2002/58/CE, este o modalitate 
de îmbunătățire a eficienței publicității. 
Prin urmare, este important ca acest 
regulament să se concentreze pe 
asigurarea unei mai mari transparențe a 
publicității, fără a afecta negativ eficiența 
publicității pentru serviciile de știri și 
divertisment. Cu toate acestea, publicitatea 
online poate contribui la riscuri 
semnificative, de la publicitatea care este în 
sine conținut ilegal, la contribuția la 
stimulentele financiare pentru publicarea 
sau amplificarea în mediul online a 
conținutului și a activităților ilegale sau 
care sunt dăunătoare în alt mod sau la 
afișarea discriminatorie a publicității care 
are impact asupra egalității de tratament a 
cetățenilor și a oportunităților oferite 
acestora. Pe lângă cerințele care decurg din 
articolul 6 din Directiva 2000/31/CE, 
platformele online ar trebui, prin urmare, 
să aibă obligația de a se asigura că 
destinatarii serviciului dispun de anumite 
informații individualizate care sunt 
necesare pentru a înțelege când și în 
numele cui este afișat anunțul publicitar. În 
plus, destinatarii serviciului ar trebui să 
dispună de informații cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina faptul că trebuie să li se afișeze 
publicitate specifică, fiind oferite explicații 
semnificative cu privire la logica utilizată 
în acest scop, inclusiv atunci când acest 
lucru se bazează pe crearea de profiluri și 
să opteze pentru forme de publicitate mai 
puțin invazive, care nu necesită urmărirea 
interacțiunii utilizatorului cu conținutul. 
Cerințele prezentului regulament privind 
furnizarea de informații referitoare la 
publicitate nu aduc atingere aplicării 
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dispozițiilor relevante ale Regulamentului 
(UE) 2016/679, în special a celor 
referitoare la dreptul de opoziție, procesul 
decizional individual automatizat, inclusiv 
crearea de profiluri și, mai concret, 
necesitatea de a obține consimțământul 
persoanei vizate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul 
publicității. În plus, platformele online ar 
trebui să ofere destinatarilor serviciului 
cărora le furnizează publicitate online, la 
cerere și în măsura posibilului, informații 
care să le permită destinatarilor 
serviciului să înțeleagă modul în care au 
fost prelucrate datele, categoriile de date 
sau criteriile pe baza cărora pot apărea 
anunțuri publicitare, precum și datele 
care au fost divulgate agențiilor de 
publicitate sau terților și să se abțină de la 
utilizarea oricăror date agregate sau 
neagregate, care pot include date 
anonimizate și cu caracter personal fără 
consimțământul explicit al persoanei 
vizate. De asemenea, prezentul regulament 
nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute în 
Directiva 2002/58/CE, în special celor 
privind stocarea informațiilor în 
echipamentele terminale și accesul la 
informațiile stocate în acestea.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Având în vedere importanța 
platformelor online foarte mari, datorită 
impactului lor, în special în ceea ce 
privește numărul de destinatari ai 
serviciului, facilitarea dezbaterilor publice, 
a tranzacțiilor economice și a diseminării 
de informații, opinii și idei și în ceea ce 
privește influențarea modului în care 
destinatarii obțin și comunică informații 
online, este necesar să se impună acestor 
platforme obligații specifice, pe lângă cele 

(53) Având în vedere importanța 
platformelor online foarte mari, datorită 
impactului lor, în special în ceea ce 
privește numărul de destinatari ai 
serviciului, facilitarea dezbaterilor publice, 
a tranzacțiilor economice și a diseminării 
de informații, opinii și idei și în ceea ce 
privește influențarea modului în care 
destinatarii obțin și comunică informații 
online, este necesar să se impună acestor 
platforme obligații specifice, pe lângă cele 
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aplicabile tuturor platformelor online. 
Aceste obligații suplimentare impuse 
platformelor online foarte mari sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor în 
materie de politici publice, neexistând 
măsuri alternative și mai puțin restrictive 
care să conducă efectiv la același rezultat.

aplicabile tuturor platformelor online. 
Aceste obligații suplimentare impuse 
platformelor online foarte mari sunt 
necesare pentru a răspunde preocupărilor în 
materie de politici publice, în special în 
ceea ce privește dezinformarea, hărțuirea 
online, discursul de incitare la ură sau 
orice alt tip de conținut dăunător, 
neexistând măsuri alternative și mai puțin 
restrictive care să conducă efectiv la 
același rezultat.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Platformele online foarte mari sunt 
utilizate într-un mod care influențează 
puternic siguranța online, formarea opiniei 
publice și a discursului, precum și comerțul 
online. Modul în care își concep serviciile 
este, în general, optimizat pentru a aduce 
beneficii modelelor lor de afaceri bazate 
adesea pe publicitate și poate cauza 
preocupări societale. În absența unei 
reglementări și a unei aplicări eficace, 
platformele online foarte mari pot stabili 
regulile jocului, fără a identifica și a atenua 
în mod eficace riscurile și daunele societale 
și economice pe care le pot cauza. În 
temeiul prezentului regulament, 
platformele online foarte mari ar trebui, 
prin urmare, să evalueze riscurile sistemice 
care decurg din funcționarea și utilizarea 
serviciilor lor, precum și din potențialele 
utilizări abuzive de către destinatarii 
serviciului și să ia măsuri de atenuare 
adecvate.

(56) Platformele online foarte mari sunt 
utilizate într-un mod care influențează 
puternic siguranța online, formarea opiniei 
publice și a discursului, precum și comerțul 
online. Modul în care își concep serviciile 
este, în general, optimizat pentru a aduce 
beneficii modelelor lor de afaceri bazate 
adesea pe publicitate și poate cauza 
preocupări societale. În absența unei 
reglementări și a unei aplicări eficace, 
platformele online foarte mari pot stabili 
regulile jocului, fără a identifica și a atenua 
în mod eficace riscurile și daunele societale 
și economice pe care le pot cauza. În 
temeiul prezentului regulament, 
platformele online foarte mari ar trebui, 
prin urmare, să evalueze impactul asupra 
drepturilor fundamentale al funcționării 
și utilizării serviciilor lor, precum și al 
potențialelor utilizări abuzive de către 
destinatarii serviciului și să ia măsuri de 
atenuare adecvate, inclusiv prin adaptarea 
sistemelor de recomandări algoritmice și a 
interfețelor online, în special în ceea ce 
privește potențialul lor de amplificare a 
anumitor conținuturi, inclusiv a 
dezinformării.



PE693.943v02-00 40/123 AD\1238892RO.docx

RO

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Ar trebui evaluate în profunzime 
trei categorii de riscuri sistemice. O primă 
categorie se referă la riscurile asociate 
utilizării abuzive a serviciului prin 
diseminarea de conținut ilegal, cum ar fi 
diseminarea de materiale care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor sau 
discursuri ilegale de incitare la ură, precum 
și la riscurile asociate desfășurării de 
activități ilegale, cum ar fi vânzarea de 
produse sau servicii interzise de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, inclusiv de 
produse contrafăcute. De exemplu, și fără a 
aduce atingere responsabilității personale a 
destinatarului serviciului platformelor 
online foarte mari pentru posibilul caracter 
ilegal al activității sale în temeiul legislației 
aplicabile, o astfel de diseminare sau astfel 
de activități pot constitui un risc sistemic 
semnificativ în cazul în care accesul la un 
astfel de conținut poate fi amplificat prin 
conturi care au o sferă de influență deosebit 
de mare. O a doua categorie de riscuri se 
referă la impactul serviciului asupra 
exercitării drepturilor fundamentale, astfel 
cum sunt protejate de Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la viață 
privată, dreptul la nediscriminare și 
drepturile copilului. Astfel de riscuri pot 
apărea, de exemplu, în legătură cu modul 
în care sunt proiectate sistemele 
algoritmice utilizate de platforma online 
foarte mare sau cu utilizarea abuzivă a 
serviciului acesteia prin transmiterea de 
notificări abuzive sau prin alte metode de 
reducere la tăcere sau de obstrucționare a 
concurenței. O a treia categorie de riscuri 
se referă la manipularea intenționată și, 
adesea, coordonată a serviciului platformei, 
cu un impact previzibil asupra sănătății, 
discursului civic, proceselor electorale, 

(57) Ar trebui evaluate în profunzime 
trei categorii de riscuri. O primă categorie 
se referă la riscurile asociate utilizării 
abuzive a serviciului prin diseminarea de 
conținut ilegal, cum ar fi diseminarea de 
materiale care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor sau discursuri ilegale de 
incitare la ură, precum și la riscurile 
asociate desfășurării de activități ilegale, 
cum ar fi vânzarea de produse sau servicii 
interzise de dreptul Uniunii sau de dreptul 
național, inclusiv de produse contrafăcute 
sau afișarea ilegală a conținuturilor 
protejate prin drepturi de autor. De 
exemplu, și fără a aduce atingere 
responsabilității personale a destinatarului 
serviciului platformelor online foarte mari 
pentru posibilul caracter ilegal al activității 
sale în temeiul legislației aplicabile, o 
astfel de diseminare sau astfel de activități 
pot constitui un risc semnificativ în cazul 
în care accesul la un astfel de conținut 
poate fi amplificat prin conturi care au o 
sferă de influență deosebit de mare. O a 
doua categorie de riscuri se referă la 
impactul serviciului asupra exercitării 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
protejate de Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare și de informare, dreptul la viață 
privată, dreptul la nediscriminare și 
drepturile copilului. Astfel de riscuri pot fi 
incorporate în programarea de bază a 
algoritmilor utilizați de platforma online 
foarte mare sau pot proveni din utilizarea 
abuzivă a serviciului acesteia prin 
transmiterea de notificări abuzive sau prin 
alte metode de reducere la tăcere sau de 
îngrădire a concurenței sau din modul în 
care se aplică condițiile generale de 
utilizare ale platformelor, inclusiv 
politicile de moderare a conținutului. Prin 
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siguranței publice și protecției minorilor, 
având în vedere necesitatea de a proteja 
ordinea publică și viața privată și de a 
combate practicile comerciale frauduloase 
și înșelătoare. Astfel de riscuri pot apărea, 
de exemplu, prin crearea de conturi false, 
utilizarea boților și prin alte 
comportamente automatizate sau parțial 
automatizate, care pot conduce la 
diseminarea rapidă și pe scară largă a 
informațiilor care constituie conținut ilegal 
sau sunt incompatibile cu condițiile 
generale de utilizare ale unei platforme 
online.

urmare, este necesar să se promoveze 
modificări adecvate ale comportamentului 
platformelor, un ecosistem de informații 
mai responsabil, îmbunătățirea 
capacităților de verificare a faptelor și a 
cunoștințelor colective cu privire la 
dezinformare, precum și utilizarea de noi 
tehnologii pentru îmbunătățirea modului 
în care informațiile sunt produse și 
diseminate online. O a treia categorie de 
riscuri se referă la manipularea intenționată 
și, adesea, coordonată a serviciului 
platformei, cu un impact previzibil asupra 
sănătății, discursului civic, proceselor 
electorale, siguranței publice și protecției 
minorilor, având în vedere necesitatea de a 
proteja ordinea publică și viața privată și de 
a combate practicile comerciale 
frauduloase și înșelătoare. Astfel de riscuri 
pot apărea, de exemplu, prin crearea de 
conturi false, utilizarea boților și prin alte 
comportamente automatizate sau parțial 
automatizate, care pot conduce la 
diseminarea rapidă și pe scară largă a 
informațiilor care constituie conținut ilegal 
sau sunt incompatibile cu condițiile 
generale de utilizare ale unei platforme 
online.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Platformele online foarte mari ar 
trebui să utilizeze mijloacele necesare 
pentru a atenua cu diligență riscurile 
sistemice identificate în evaluarea 
riscurilor. Platformele online foarte mari ar 
trebui, în cadrul unor astfel de măsuri de 
atenuare, să aibă în vedere, de exemplu, 
îmbunătățirea sau adaptarea în alt mod a 
proiectării și funcționării sistemelor de 
moderare ai conținutului, de recomandare 
algoritmică și a interfețelor online, astfel 

(58) Platformele online foarte mari ar 
trebui să utilizeze mijloacele necesare 
pentru a atenua cu diligență riscurile 
identificate în evaluarea riscurilor. 
Platformele online foarte mari ar trebui, în 
cadrul unor astfel de măsuri de atenuare, să 
consolideze sau să adapteze în alt mod 
proiectarea și funcționarea sistemelor lor 
de moderare a conținutului, de 
recomandare algoritmică și a interfețelor 
online, astfel încât să limiteze diseminarea 



PE693.943v02-00 42/123 AD\1238892RO.docx

RO

încât să descurajeze și să limiteze 
diseminarea conținutului ilegal, adaptarea 
proceselor decizionale sau adaptarea 
condițiilor generale de utilizare. Se pot 
prevedea, de asemenea, măsuri corective, 
cum ar fi încetarea perceperii de venituri 
din publicitate pentru un anumit conținut, 
sau alte acțiuni, ca de exemplu 
îmbunătățirea vizibilității surselor de 
informații oficiale. Platformele online 
foarte mari își pot consolida procesele 
interne sau supravegherea oricăreia dintre 
activitățile lor, în special în ceea ce 
privește detectarea riscurilor sistemice. 
Platformele online foarte mari pot, de 
asemenea, să inițieze sau să își intensifice 
cooperarea cu notificatorii de încredere, să 
organizeze sesiuni de formare și schimburi 
cu organizații ale notificatorilor de 
încredere și să coopereze cu alți furnizori 
de servicii, inclusiv prin inițierea sau 
aderarea la coduri de conduită existente sau 
la alte măsuri de autoreglementare. Orice 
măsuri adoptate ar trebui să respecte 
cerințele privind diligența prevăzute în 
prezentul regulament și să fie eficace și 
adecvate pentru atenuarea riscurilor 
specifice identificate, în interesul protejării 
ordinii publice și a vieții private și al 
combaterii practicilor comerciale 
frauduloase și înșelătoare, și ar trebui să fie 
proporționale, având în vedere capacitatea 
economică a platformelor online foarte 
mari și necesitatea de a evita restricțiile 
care nu sunt necesare privind utilizarea 
serviciilor lor, ținând seama în mod 
corespunzător de efectele negative 
potențiale asupra drepturilor fundamentale 
ale destinatarilor serviciului.

conținutului ilegal, de exemplu prin 
integrarea de sisteme care să retrogradeze 
conținutul identificat ca fiind dăunător, 
prin introducerea de întârzieri artificiale 
pentru a limita viralitatea, prin adaptarea 
proceselor decizionale sau adaptarea 
condițiilor generale de utilizare. Se pot 
prevedea, de asemenea, măsuri corective, 
cum ar fi încetarea perceperii de venituri 
din publicitate pentru un anumit conținut, 
sau alte acțiuni, ca de exemplu 
îmbunătățirea vizibilității surselor de 
informații oficiale, cum ar fi informațiile 
de interes public furnizate de autoritățile 
publice sau de organizațiile internaționale 
sau conținutul aflat sub controlul unui 
furnizor de conținut editorial și care fac 
obiectul unor standarde specifice și al 
reglementărilor și supravegherii specifice 
sectorului. Platformele online foarte mari 
își pot consolida procesele interne sau 
supravegherea oricăreia dintre activitățile 
lor, în special în ceea ce privește detectarea 
riscurilor sistemice. Platformele online 
foarte mari ar trebui, de asemenea, să 
inițieze sau să își intensifice cooperarea cu 
notificatorii de încredere, să organizeze 
sesiuni de formare și schimburi cu 
organizații ale notificatorilor de încredere 
și să coopereze cu alți furnizori de servicii, 
inclusiv prin inițierea sau aderarea la 
coduri de conduită existente sau la alte 
măsuri de autoreglementare. Orice măsuri 
adoptate ar trebui să respecte cerințele 
privind diligența prevăzute în prezentul 
regulament și să fie eficace și adecvate 
pentru atenuarea riscurilor specifice 
identificate, în interesul protejării ordinii 
publice și a vieții private și al combaterii 
practicilor comerciale frauduloase și 
înșelătoare, și ar trebui să fie proporționale, 
având în vedere capacitatea economică a 
platformelor online foarte mari și 
necesitatea de a evita restricțiile care nu 
sunt necesare privind utilizarea serviciilor 
lor, ținând seama în mod corespunzător de 
efectele negative potențiale asupra 
drepturilor fundamentale ale destinatarilor 
serviciului. Acțiunile de atenuare a 
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riscurilor care ar conduce la eliminarea, 
blocarea accesului sau interferența în alte 
moduri asupra conținutului și serviciilor 
pentru care un furnizor de conținut 
editorial deține responsabilitatea 
editorială nu ar trebui să fie considerate 
rezonabile sau proporționale.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Platformele online foarte mari ar 
trebui, după caz, să efectueze evaluări ale 
riscurilor și să își conceapă măsurile de 
atenuare a riscurilor cu implicarea 
reprezentanților destinatarilor serviciului, a 
reprezentanților grupurilor potențial 
afectate de serviciile lor, a experților 
independenți și a organizațiilor societății 
civile.

(59) Platformele online foarte mari ar 
trebui, după caz, să efectueze evaluări ale 
riscurilor și să își conceapă măsurile de 
atenuare a riscurilor cu implicarea 
reprezentanților destinatarilor serviciului, a 
autorităților de reglementare relevante, a 
reprezentanților grupurilor potențial 
afectate de serviciile lor, a experților 
independenți și a organizațiilor societății 
civile.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) O parte esențială a activității unei 
platforme online foarte mari este modul în 
care informațiile sunt prioritizate și 
prezentate pe interfața sa online pentru a 
facilita și optimiza accesul la informații 
pentru destinatarii serviciului. Acest lucru 
se realizează, de exemplu, prin sugerarea, 
ierarhizarea și prioritizarea algoritmică a 
informațiilor, efectuarea unei distincții la 
nivel de text sau alte reprezentări vizuale 
sau prin organizarea în alt mod a 
informațiilor furnizate de destinatari. Astfel 
de sisteme de recomandare pot avea un 
impact semnificativ asupra capacității 

(62) O parte esențială a activității unei 
platforme online este modul în care 
informațiile sunt prioritizate și prezentate 
pe interfața sa online pentru a facilita și 
optimiza accesul la informații pentru 
destinatarii serviciului. Acest lucru se 
realizează, de exemplu, prin sugerarea, 
ierarhizarea și prioritizarea algoritmică a 
informațiilor, efectuarea unei distincții la 
nivel de text sau alte reprezentări vizuale 
sau prin organizarea în alt mod a 
informațiilor furnizate de destinatari. Astfel 
de sisteme de recomandare pot avea un 
impact semnificativ asupra capacității 
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destinatarilor de a extrage informații online 
și de a interacționa cu acestea. Sistemele de 
recomandare joacă, de asemenea, un rol 
important în amplificarea anumitor mesaje, 
diseminarea virală a informațiilor și 
stimularea comportamentului online. Prin 
urmare, platformele online foarte mari ar 
trebui să se asigure că destinatarii sunt 
informați în mod corespunzător și că pot 
influența informațiile care le sunt 
prezentate. Platformele online foarte mari 
ar trebui să prezinte în mod clar și ușor de 
înțeles principalii parametri utilizați la 
astfel de sisteme de recomandare pentru a 
asigura faptul că destinatarii înțeleg modul 
în care se prioritizează informațiile care le 
sunt oferite. Platformele online foarte mari 
ar trebui, de asemenea, să se asigure că 
destinatarii beneficiază de opțiuni 
alternative în ceea ce privește principalii 
parametri, inclusiv opțiuni care nu se 
bazează pe stabilirea profilului 
destinatarului.

destinatarilor de a extrage informații online 
și de a interacționa cu acestea. Sistemele de 
recomandare joacă, de asemenea, un rol 
important în amplificarea anumitor mesaje, 
diseminarea virală a informațiilor și 
stimularea comportamentului online. În 
plus, aceste sisteme de recomandare pot 
avea impact și asupra consumului de 
mass-media și a practicilor culturale ale 
consumatorilor și pot genera riscul ca 
aceștia să fie blocați într-o bulă, fără a li 
se oferi posibilitatea de a descoperi și alte 
conținuturi. Prin urmare, platformele 
online foarte mari ar trebui să se asigure că 
destinatarii sunt informați în mod 
corespunzător și că pot influența 
informațiile care le sunt prezentate. 
Platformele online foarte mari ar trebui să 
prezinte în mod clar și ușor de înțeles 
principalii parametri utilizați la astfel de 
sisteme de recomandare pentru a asigura 
faptul că destinatarii înțeleg modul în care 
se prioritizează informațiile care le sunt 
oferite. Platformele online foarte mari ar 
trebui, de asemenea, să se asigure că 
destinatarii beneficiază de opțiuni 
alternative în ceea ce privește principalii 
parametri, inclusiv opțiuni care nu se 
bazează pe stabilirea profilului 
destinatarului.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Sistemele de publicitate utilizate de 
platformele online foarte mari prezintă 
riscuri deosebite și necesită o supraveghere 
publică și de reglementare suplimentară, 
având în vedere amploarea lor și 
capacitatea acestora de a viza și de a 
ajunge la destinatarii serviciului pe baza 
comportamentului lor în interiorul și în 
afara interfeței online a platformei 
respective. Platformele online foarte mari 

(63) Sistemele de publicitate utilizate de 
platformele online prezintă riscuri 
deosebite și necesită o supraveghere 
publică și de reglementare suplimentară, 
având în vedere amploarea lor și 
capacitatea acestora de a viza și de a 
ajunge la destinatarii serviciului pe baza 
comportamentului lor în interiorul și în 
afara interfeței online a platformei 
respective. Platformele online ar trebui să 
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ar trebui să asigure accesul public la 
registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar afișate pe interfețele lor 
online pentru a facilita supravegherea și 
cercetarea cu privire la riscurile emergente 
generate de distribuirea de comunicări cu 
caracter publicitar online, de exemplu în 
ceea ce privește comunicările cu caracter 
publicitar ilegale sau tehnicile de 
manipulare și dezinformarea, cu un impact 
negativ real și previzibil asupra sănătății 
publice, a securității publice, a dezbaterii 
civile, a participării politice și a egalității. 
Registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar ar trebui să includă 
conținutul comunicărilor cu caracter 
publicitar și datele conexe privind entitatea 
care își face publicitate și difuzarea 
comunicărilor cu caracter publicitar, în 
special în ceea ce privește publicitatea 
direcționată.

asigure accesul public la registrele cu 
evidența comunicărilor cu caracter 
publicitar afișate pe interfețele lor online 
pentru a facilita supravegherea și 
cercetarea cu privire la riscurile emergente 
generate de distribuirea de comunicări cu 
caracter publicitar online, de exemplu în 
ceea ce privește comunicările cu caracter 
publicitar ilegale sau tehnicile de 
manipulare și dezinformarea, cu un impact 
negativ asupra sănătății publice, a 
securității publice, a dezbaterii civile, a 
participării politice și a egalității. 
Registrele cu evidența comunicărilor cu 
caracter publicitar ar trebui să permită 
efectuarea de căutări, să fie ușor de 
accesat și funcționale și ar trebui să 
includă conținutul comunicărilor cu 
caracter publicitar și datele conexe privind 
entitatea care își face publicitate și 
difuzarea comunicărilor cu caracter 
publicitar.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a supraveghea în mod 
corespunzător respectarea de către 
platformele online foarte mari a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia poate solicita 
accesul la date specifice sau raportarea 
acestora. O astfel de cerință poate include, 
de exemplu, datele necesare pentru a 
evalua riscurile și posibilele prejudicii 
cauzate de sistemele platformei, datele 
privind acuratețea, funcționarea și testarea 
sistemelor algoritmice pentru moderarea 
conținutului, a sistemelor de recomandare 
sau de publicitate ori datele privind 
procesele și rezultatele moderării 
conținutului sau ale sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor în sensul 

(64) Pentru a supraveghea în mod 
corespunzător respectarea de către 
platformele online foarte mari a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia poate solicita 
accesul la date specifice sau raportarea 
acestora. O astfel de cerință poate include, 
de exemplu, datele necesare pentru a 
evalua riscurile și posibilele prejudicii 
cauzate de sistemele platformei, datele 
privind acuratețea, funcționarea și testarea 
sistemelor algoritmice prin punerea la 
dispoziție a codului sursă relevant și a 
datelor conexe care permit detectarea 
eventualelor prejudecăți sau amenințări 
la adresa drepturilor fundamentale pentru 
moderarea conținutului, a sistemelor de 
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prezentului regulament. Investigațiile 
efectuate de cercetători cu privire la 
evoluția și gravitatea riscurilor sistemice 
online sunt deosebit de importante pentru 
corelarea asimetriilor în materie de 
informații și pentru instituirea unui sistem 
rezilient de atenuare a riscurilor, 
informarea platformelor online, a 
coordonatorilor serviciilor digitale, a altor 
autorități competente, a Comisiei și a 
publicului. Prin urmare, prezentul 
regulament prevede un cadru pentru 
garantarea accesului cercetătorilor agreați 
la datele provenite de la platformele online 
foarte mari. Toate cerințele privind accesul 
la date în temeiul cadrului respectiv ar 
trebui să fie proporționale și să protejeze în 
mod adecvat drepturile și interesele 
legitime – inclusiv secretele comerciale și 
alte informații confidențiale – ale 
platformei și ale oricăror alte părți 
interesate, inclusiv ale destinatarilor 
serviciului.

recomandare sau de publicitate ori datele 
privind procesele și rezultatele moderării 
conținutului sau ale sistemelor interne de 
soluționare a plângerilor în sensul 
prezentului regulament. Investigațiile 
privind posibile prejudecăți sau 
amenințări la adresa drepturilor 
fundamentale sunt deosebit de importante 
pentru corectarea asimetriilor în materie de 
informații și pentru instituirea unui sistem 
rezilient de atenuare a riscurilor, 
informarea platformelor online, a 
coordonatorilor serviciilor digitale, a altor 
autorități competente, a Comisiei și a 
publicului. Prin urmare, prezentul 
regulament prevede cadre pentru 
garantarea accesului pentru coordonatorul 
de servicii digitale și pentru Comisie la 
datele provenite de la platformele online 
foarte mari. Toate cerințele privind accesul 
la date în temeiul cadrelor respective ar 
trebui să fie proporționale și să protejeze în 
mod adecvat drepturile și interesele 
legitime – inclusiv secretele comerciale, în 
conformitate cu Directiva (UE) 2016/943 
a Parlamentului European și a 
Consiliului1a – și viața privată a oricăror 
alte părți interesate, inclusiv a 
destinatarilor serviciului.

__________________
1a Directiva (UE) 2016/943 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind protecția know-
how-ului și a informațiilor de afaceri 
nedivulgate (secrete comerciale) împotriva 
dobândirii, utilizării și divulgării ilegale 
(JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Considerentul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64a) Algoritmii de moderare și de 
recomandare utilizați de platformele 
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online foarte mari prezintă riscuri ridicate 
și necesită o supraveghere mai atentă și 
mai aprofundată din partea autorităților 
de reglementare, din cauza prezenței unor 
prejudecăți algoritmice, care duc adesea 
la difuzarea masivă de conținut ilegal sau 
la amenințări la adresa drepturilor 
fundamentale, inclusiv a libertății de 
exprimare. Ținând cont de evoluția 
permanentă a acestor algoritmi și de 
riscurile imediate pe care le-ar putea 
genera atunci când sunt implementați, 
platformele online foarte mari ar trebui să 
asigure divulgarea integrală și în timp 
real a algoritmilor de moderare și de 
recomandare către coordonatorul 
serviciilor digitale sau Comisie. Această 
divulgare ar trebui să includă toate datele 
privind crearea și stabilirea respectivilor 
algoritmi, cum ar fi seturile de date 
corespunzătoare. Pentru a facilita 
supravegherea din partea coordonatorului 
de servicii digitale sau a Comisiei, 
prezentul regulament prevede un cadru de 
obligații pentru platformele online foarte 
mari, inclusiv explicabilitatea 
algoritmilor, responsabilitatea și 
cooperarea strânsă cu coordonatorul de 
servicii digitale sau cu Comisia. În cazul 
în care se detectează o prejudecată 
algoritmică, platformele online foarte 
mari ar trebui să o corecteze rapid, 
urmând cerințele coordonatorului de 
servici digitale sau ale Comisiei.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 65 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65a) Având în vedere natura 
transfrontalieră a serviciilor în cauză, 
acțiunea Uniunii de armonizare a 
cerințelor de accesibilitate pentru 
platformele online foarte mari pe piața 
internă este necesară pentru a evita 
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fragmentarea pieței și pentru a garanta că 
dreptul egal de acces și de alegere a 
acestor servicii pentru persoanele cu 
dizabilități. Lipsa unor cerințe armonizate 
în materie de accesibilitate pentru 
serviciile digitale poate crea obstacole în 
calea punerii în aplicare a legislației 
existente a Uniunii în materie de 
accesibilitate, deoarece multe dintre 
serviciile care intră sub incidența acestor 
legi se vor baza pe servicii intermediare 
pentru a ajunge la utilizatorii finali. Prin 
urmare, cerințele de accesibilitate pentru 
platformele online foarte mari, inclusiv 
interfețele lor cu utilizatorul, trebuie să fie 
în concordanță cu legislația existentă a 
Uniunii privind accesibilitatea, inclusiv cu 
Directivele (UE) 2016/21021a și (UE) 
2019/8821b ale Parlamentului European și 
ale Consiliului.
__________________
1a Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, 
p. 1).
1b Directiva (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și 
serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) Pentru a facilita aplicarea eficace și 
consecventă a obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, care pot necesita 
punerea în aplicare prin mijloace 
tehnologice, este important să se 

(66) Pentru a facilita aplicarea eficace și 
consecventă a obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament, care pot necesita 
punerea în aplicare prin mijloace 
tehnologice, este important să se 



AD\1238892RO.docx 49/123 PE693.943v02-00

RO

promoveze standarde voluntare la nivel de 
sector de profil care să acopere anumite 
proceduri tehnice, în cazul în care sectorul 
de profil poate contribui la dezvoltarea 
unor mijloace standardizate pentru a se 
conforma prezentului regulament, cum ar fi 
permiterea transmiterii de notificări, 
inclusiv prin intermediul interfețelor de 
programare a aplicațiilor, sau cu privire la 
interoperabilitatea registrelor cu evidența 
comunicărilor cu caracter publicitar. Astfel 
de standarde ar putea fi utile în special 
pentru furnizorii relativ mici de servicii 
intermediare. Standardele ar putea face 
distincție între diferitele tipuri de conținut 
ilegal sau diferitele tipuri de servicii 
intermediare, după caz.

promoveze standarde voluntare la nivel de 
sector de profil care să acopere anumite 
proceduri tehnice, în cazul în care sectorul 
de profil poate contribui la dezvoltarea 
unor mijloace standardizate pentru a se 
conforma prezentului regulament, cum ar fi 
permiterea transmiterii de notificări, 
inclusiv prin intermediul interfețelor de 
programare a aplicațiilor, 
interoperabilitatea platformelor care 
găzduiesc conținut sau cu privire la 
interoperabilitatea registrelor cu evidența 
comunicărilor cu caracter publicitar. Astfel 
de standarde ar putea fi utile în special 
pentru furnizorii relativ mici de servicii 
intermediare. Standardele ar putea face 
distincție între diferitele tipuri de conținut 
ilegal sau diferitele tipuri de servicii 
intermediare, după caz.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Comisia și comitetul ar trebui să 
încurajeze elaborarea de coduri de 
conduită pentru a contribui la aplicarea 
prezentului regulament. Deși punerea în 
aplicare a codurilor de conduită ar trebui să 
fie măsurabilă și să facă obiectul 
supravegherii publice, acest lucru nu ar 
trebui să afecteze caracterul voluntar al 
acestor coduri și libertatea părților 
interesate de a decide dacă să participe 
sau nu. În anumite circumstanțe, este 
important ca platformele online foarte mari 
să coopereze în ceea ce privește elaborarea 
și aderarea la coduri de conduită specifice. 
Nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică alți furnizori de servicii să 
adere la aceleași standarde de diligență, să 
adopte cele mai bune practici și să 
beneficieze de orientările furnizate de 
Comisie și de comitet, prin participarea la 

(67) Comisia și comitetul ar trebui să 
poată să solicite și coordona elaborarea de 
coduri de conduită pentru a contribui la 
aplicarea prezentului regulament. Punerea 
în aplicare a codurilor de conduită ar trebui 
să fie măsurabilă și să facă obiectul 
supravegherii publice În anumite 
circumstanțe, este important ca platformele 
online foarte mari să coopereze în ceea ce 
privește elaborarea și aderarea la coduri de 
conduită specifice. Nicio dispoziție a 
prezentului regulament nu împiedică alți 
furnizori de servicii să adere la aceleași 
standarde de diligență, să adopte cele mai 
bune practici și să beneficieze de 
orientările furnizate de Comisie și de 
comitet, prin participarea la aceleași coduri 
de conduită.
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aceleași coduri de conduită.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Este oportun ca prezentul 
regulament să identifice anumite domenii 
de luat în considerare pentru astfel de 
coduri de conduită. În special, ar trebui 
analizate măsurile de atenuare a riscurilor 
legate de anumite tipuri de conținut ilegal 
prin acorduri de autoreglementare și 
coreglementare. Un alt aspect care trebuie 
luat în considerare este posibilul impact 
negativ al riscurilor sistemice asupra 
societății și democrației, cum ar fi 
dezinformarea sau activitățile 
manipulatoare și abuzive. Este vorba de 
operațiuni coordonate menite să amplifice 
informațiile, inclusiv dezinformarea, cum 
ar fi utilizarea boților sau a conturilor false 
pentru a crea informații false sau 
înșelătoare, uneori cu scopul de a obține 
câștiguri economice, care sunt deosebit de 
dăunătoare pentru destinatarii vulnerabili ai 
serviciului, cum ar fi copiii. În ceea ce 
privește aceste domenii, aderarea la un 
anumit cod de conduită și respectarea 
acestuia de către o platformă online foarte 
mare pot fi considerate o măsură adecvată 
de atenuare a riscurilor. Refuzul unei 
platforme online, fără a oferi explicații 
adecvate, de a da curs invitației Comisiei 
de a participa la aplicarea unui astfel de 
cod de conduită ar putea fi luat în 
considerare, după caz, atunci când se 
stabilește dacă platforma online a încălcat 
obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament.

(68) Este oportun ca prezentul 
regulament să identifice anumite domenii 
de luat în considerare pentru astfel de 
coduri de conduită. În special, ar trebui 
analizate măsurile de atenuare a riscurilor 
legate de anumite tipuri de conținut ilegal 
sau dăunător prin acorduri de 
autoreglementare și coreglementare. Un alt 
aspect care trebuie luat în considerare este 
posibilul impact negativ al riscurilor asupra 
societății, cum ar fi operațiuni coordonate 
menite să amplifice informațiile, de 
exemplu prin utilizarea boților, a 
conturilor false și a serviciilor proxy 
pentru a crea și a propaga informații false 
sau înșelătoare, uneori cu scopul de a 
obține câștiguri economice sau politice, 
care sunt deosebit de dăunătoare pentru 
destinatarii vulnerabili ai serviciului. Alte 
domenii care ar trebui avute în vedere ar 
putea fi îmbunătățirea transparenței în 
ceea ce privește originea informațiilor și 
modul în care acestea sunt produse, 
sponsorizate, diseminate și direcționate, 
promovarea diversității informațiilor prin 
sprijinirea jurnalismului de înaltă calitate 
și a relațiilor dintre creatorii și 
distribuitorii de informații, precum și 
promovarea credibilității informațiilor 
prin oferirea unei indicații cu privire la 
credibilitatea acestora și îmbunătățirea 
trasabilității informațiilor oferite de 
furnizorii de informații influenți, 
respectând totodată confidențialitatea 
surselor jurnalistice. În ceea ce privește 
aceste domenii, aderarea la un anumit cod 
de conduită și respectarea acestuia de către 
o platformă online foarte mare pot fi 
considerate o măsură adecvată de atenuare 
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a riscurilor. Refuzul unei platforme online 
de a da curs invitației Comisiei de a 
participa la aplicarea unui astfel de cod de 
conduită trebuie luat în considerare, după 
caz, atunci când se stabilește dacă 
platforma online a încălcat obligațiile 
prevăzute în prezentul regulament. Atunci 
când codurile de conduită sunt utilizate ca 
măsură de atenuare a riscurilor, ele ar 
trebui să fie obligatorii pentru platformele 
online foarte mari și ar trebui să facă 
obiectul unei supravegheri din partea 
coordonatorului de servicii digitale.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73a) Desemnarea unui coordonator de 
servicii digitale în statele membre nu ar 
trebui să aducă atingere mecanismelor de 
asigurare a respectării legislației deja 
existente, cum ar fi cele din dreptul 
Uniunii sau din dreptul intern privind 
comunicațiile electronice sau mass-media, 
și nici structurilor de reglementare 
independente din aceste domenii, astfel 
cum sunt definite în dreptul Uniunii și 
dreptul intern. Competențele 
coordonatorului de servicii digitale nu ar 
trebui să interfereze cu cele ale 
autorităților desemnate. Diferitele rețele 
europene, în special Grupul autorităților 
europene de reglementare în domeniul 
serviciilor mass-media audiovizuale 
(ERGA) și Organismul Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice (OAREC), ar 
trebui să fie responsabile de asigurarea 
coordonării și de contribuția la aplicarea 
coerentă și eficace a prezentului 
regulament în întreaga Uniune. Pentru 
punerea în aplicare eficientă a acestei 
sarcini, respectivele rețele ar trebui să 
elaboreze proceduri corespunzătoare care 
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să fie aplicate în cazurile referitoare la 
prezentul regulament.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76a) Consumatorii, organizațiile de 
consumatori și titularii de drepturi ar 
trebui să poată depune plângeri legate de 
conformitatea unei platforme 
multilaterale cu prezentul regulament la 
coordonatorul de servicii digitale din 
statul membru în care sunt stabiliți. 
Plângerile ar trebui să ofere o imagine de 
ansamblu fidelă asupra problemelor 
legate de respectarea normelor de către 
un anumit furnizor de servicii 
intermediare. Coordonatorul de servicii 
digitale ar trebui să implice autoritățile 
naționale competente și să informeze 
statul membru în care este stabilit 
furnizorul de servicii intermediare în 
cauză dacă problema necesită cooperare 
transfrontalieră. Plângerile ar trebui 
tratate în timp util, în termen de cel mult o 
lună de la primire.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Statele membre ar trebui să acorde 
coordonatorului serviciilor digitale și 
oricărei alte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament competențe și mijloace 
suficiente pentru a asigura eficacitatea 
investigațiilor și a asigurării respectării 
regulamentului. Coordonatorii serviciilor 
digitale ar trebui, în special, să poată căuta 

(77) Statele membre ar trebui să acorde 
coordonatorului serviciilor digitale și 
oricărei alte autorități competente 
desemnate în temeiul prezentului 
regulament competențe și mijloace 
suficiente pentru a asigura eficacitatea 
investigațiilor și a asigurării respectării 
regulamentului. Coordonatorii serviciilor 
digitale ar trebui, în special, să poată căuta 



AD\1238892RO.docx 53/123 PE693.943v02-00

RO

și obține informații care se află pe teritoriul 
său, inclusiv în contextul investigațiilor 
comune, ținând seama în mod 
corespunzător de faptul că măsurile de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
legislației privind un furnizor aflat sub 
jurisdicția unui alt stat membru ar trebui să 
fie adoptate de coordonatorul serviciilor 
digitale al celuilalt stat membru, atunci 
când este cazul, date fiind procedurile 
legate de cooperarea transfrontalieră.

și obține informații care se află pe teritoriul 
său, inclusiv în contextul investigațiilor 
comune, ținând seama în mod 
corespunzător de faptul că măsurile de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
legislației privind un furnizor aflat sub 
jurisdicția unui alt stat membru ar trebui să 
fie adoptate de coordonatorul serviciilor 
digitale al celuilalt stat membru, atunci 
când este cazul, date fiind procedurile 
legate de cooperarea transfrontalieră. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
aibă în vedere să ofere acțiuni de formare 
specializată, în cooperare cu organismele, 
oficiile și agențiile Uniunii, pentru 
autoritățile naționale relevante, în special 
pentru autoritățile administrative care 
sunt responsabile de emiterea ordinelor de 
acțiune împotriva conținutului ilegal și de 
furnizarea informațiilor.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
prezentului regulament, persoanele fizice 
sau organizațiile reprezentative ar trebui să 
poată depune plângeri legate de 
nerespectarea prezentului regulament la 
coordonatorul serviciilor digitale de pe 
teritoriul pe care au primit serviciul, fără a 
aduce atingere normelor privind jurisdicția 
din prezentul regulament. Plângerile ar 
trebui să ofere o imagine fidelă a 
preocupărilor legate de conformitatea unui 
anumit furnizor de servicii intermediare și 
ar putea fi, de asemenea, o modalitate de 
informare a coordonatorului serviciilor 
digitale cu privire la orice alte aspecte 
transversale. Coordonatorul serviciilor 
digitale ar trebui să implice alte autorități 
naționale competente, precum și 
coordonatorul serviciilor digitale al altui 
stat membru, în special cel al statului 

(81) Pentru a asigura aplicarea eficace a 
prezentului regulament, persoanele fizice 
sau organizațiile reprezentative, precum și 
părțile care au un interes legitim și care 
îndeplinesc criteriile relevante de 
competențe și independență față de orice 
furnizor sau platformă de servicii de 
găzduire online ar trebui să poată depune 
plângeri legate de nerespectarea 
prezentului regulament la coordonatorul de 
servicii digitale de pe teritoriul pe care au 
primit serviciul, fără a aduce atingere 
normelor privind jurisdicția din prezentul 
regulament. Plângerile ar trebui să ofere o 
imagine fidelă a preocupărilor legate de 
conformitatea unui anumit furnizor de 
servicii intermediare și ar putea fi, de 
asemenea, o modalitate de informare a 
coordonatorului serviciilor digitale cu 
privire la orice alte aspecte transversale. 
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membru în care este stabilit furnizorul de 
servicii intermediare în cauză, dacă 
chestiunea respectivă necesită cooperare 
transfrontalieră.

Coordonatorul de servicii digitale ar trebui 
să implice alte autorități naționale 
competente, precum și coordonatorul de 
servicii digitale al altui stat membru, în 
special pe cel al statului membru în care 
este stabilit furnizorul de servicii 
intermediare în cauză, dacă chestiunea 
respectivă necesită cooperare 
transfrontalieră.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Comitetul ar trebui să reunească 
reprezentanții coordonatorilor serviciilor 
digitale și ai eventualelor alte autorități 
competente, sub președinția Comisiei, 
pentru a asigura o evaluare a aspectelor 
care i-au fost prezentate într-o dimensiune 
pe deplin europeană. Având în vedere 
posibilele elemente transversale care ar 
putea fi relevante pentru alte cadre de 
reglementare de la nivelul Uniunii, 
comitetului ar trebui să i se permită să 
coopereze cu alte organe, oficii, agenții și 
grupuri consultative ale Uniunii cu 
responsabilități în domenii precum 
egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și 
bărbați, nediscriminarea, protecția datelor, 
comunicațiile electronice, serviciile 
audiovizuale, detectarea și investigarea 
fraudelor care aduc atingere bugetului UE 
în ceea ce privește taxele vamale sau 
protecția consumatorilor, după cum este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(91) Comitetul ar trebui să reunească 
reprezentanții coordonatorilor serviciilor 
digitale și ai eventualelor alte autorități 
competente, sub președinția Comisiei, 
pentru a asigura o evaluare a aspectelor 
care i-au fost prezentate într-o dimensiune 
pe deplin europeană. Având în vedere 
posibilele elemente transversale care ar 
putea fi relevante pentru alte cadre de 
reglementare de la nivelul Uniunii, 
comitetului ar trebui să fie încurajat să 
coopereze cu alte organe, oficii, agenții și 
grupuri consultative ale Uniunii cu 
responsabilități în domenii precum 
egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și 
bărbați, nediscriminarea, protecția datelor, 
comunicațiile electronice, proprietatea 
intelectuală, serviciile audiovizuale, 
detectarea și investigarea fraudelor care 
aduc atingere bugetului UE în ceea ce 
privește taxele vamale sau protecția 
consumatorilor, după cum este necesar 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Considerentul 98 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(98a) Pentru a asigura aplicarea efectivă 
a prezentului regulament, Comisia ar 
trebui să intervină în cazul în care cel 
puțin trei coordonatori de servicii digitale 
sau consiliul de administrație identifică, 
față de aceeași platformă online, un tipar 
comun de nerespectare a ordinelor emise 
de autoritățile judiciare sau 
administrative naționale, indiferent de 
mărimea acesteia. Un tipar comun de 
nerespectare poate fi stabilit, printre 
altele, în lumina unei ignorări manifeste 
sau a unor întârzieri nejustificate în 
executarea ordinelor obligatorii emise de 
autoritățile judiciare sau administrative 
naționale privind conținutul ilegal sau 
cererile de informații, în conformitate cu 
articolele 8 și 9 din prezentul regulament.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a stabili norme uniforme pentru 
un mediu online sigur, previzibil și de 
încredere, în care drepturile fundamentale 
consacrate în cartă să fie protejate în mod 
eficace.

(b) de a stabili norme uniforme pentru 
un mediu online sigur, accesibil, previzibil 
și de încredere, în care drepturile 
fundamentale consacrate în cartă să fie 
protejate în mod eficace.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prezentul regulament nu aduce 
atingere normelor stabilite prin 
următoarele:

5. Prezentul regulament nu afectează 
normele stabilite prin următoarele:
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) legislația Uniunii privind drepturile 
de autor și drepturile conexe;

(c) legislația Uniunii privind drepturile 
de autor și drepturile conexe, în special 
Directiva (UE) 2019/790 și instrumentele 
naționale de transpunere adoptate de 
statele membre pentru a se conforma 
directivei;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu afectează 
competențele statelor membre de a adopta 
acte legislative adresate furnizorilor de 
servicii intermediare, menite să protejeze 
sau să promoveze libertatea de exprimare 
și de informare, libertatea și pluralismul 
mass-mediei și diversitatea culturală și 
lingvistică, în cazul în care adoptarea 
unei astfel de legislații este considerată 
necesară pentru a asigura, proteja și 
promova libertatea de informare și a 
mass-mediei sau pentru a promova 
diversitatea mass-mediei și diversitatea de 
opinie sau diversitatea culturală și 
lingvistică.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Orice dispoziție contractuală între 
un furnizor de servicii intermediare și un 
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comerciant, un utilizator comercial sau 
un destinatar al serviciului care 
contravine prezentului regulament este 
nulă. Prezentul regulament se aplică 
indiferent de legea aplicabilă contractelor 
încheiate între furnizorii de servicii 
intermediare și un destinatar al 
serviciului, un consumator, un 
comerciant sau un utilizator comercial.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „client comercial” înseamnă:
- entități juridice, cu excepția 
oricărei entități care se califică drept 
întreprindere mare, în sensul articolului 3 
alineatul (4) din Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a;
- orice persoană fizică care 
achiziționează un tip sau o cantitate de 
servicii care sugerează sau indică în alt 
mod intenția de a desfășura o activitate 
comercială online sau care încheie 
contracte pentru achiziționarea de servicii 
furnizate de furnizorul de servicii 
intermediare în valoare de peste 10 000 
EUR într-o perioadă de un an;
____________________

1a Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 
2013 privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a Directivei 
2006/43/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și de abrogare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale 
Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— un serviciu de „găzduire”, care 
constă în stocarea informațiilor furnizate de 
un destinatar al serviciului și la cererea 
acestuia.

— un serviciu de „găzduire”, care 
constă în stocarea sau permiterea stocării 
informațiilor furnizate de un destinatar al 
serviciului și la cererea acestuia;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „conținut ilegal” înseamnă orice 
informație care, în sine sau prin referire la 
o activitate, inclusiv vânzarea de produse 
sau furnizarea de servicii, nu este conformă 
cu legislația Uniunii sau cu legislația unui 
stat membru, indiferent de obiectul sau 
natura exactă a respectivei legislații;

(g) „conținut ilegal” înseamnă orice 
informație pusă la dispoziție care, în sine 
sau prin referire la o activitate, inclusiv 
vânzarea de produse sau furnizarea de 
servicii, nu este conformă cu legislația 
Uniunii sau cu legislația unui stat membru, 
indiferent de obiectul sau natura exactă a 
respectivei legislații;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „date cu caracter personal” 
înseamnă datele cu caracter personal 
astfel cum sunt definite la articolul 4 
punctul 1 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „platformă online” înseamnă un 
furnizor de servicii de găzduire care, la 
cererea unui destinatar al serviciului, 
stochează și diseminează informații către 
public, cu excepția cazului în care 
activitatea respectivă este o caracteristică 
minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu 
și, din motive obiective și tehnice, nu poate 
fi utilizată fără celălalt serviciu, iar 
integrarea caracteristicii în celălalt serviciu 
nu este un mijloc de a eluda aplicabilitatea 
prezentului regulament;

(h) „platformă online” înseamnă un 
furnizor de servicii de găzduire care, la 
cererea unui destinatar al serviciului, 
stochează și diseminează informații către 
public, cu excepția cazului în care 
activitatea respectivă este o caracteristică 
minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu 
și, din motive obiective și tehnice, nu poate 
fi utilizată fără celălalt serviciu principal, 
iar integrarea caracteristicii în celălalt 
serviciu nu este un mijloc de a eluda 
aplicabilitatea prezentului regulament;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „sistem de recomandare” înseamnă 
un sistem complet sau parțial automatizat 
utilizat de o platformă online pentru a 
sugera în interfața sa online informații 
specifice destinatarilor serviciului, inclusiv 
ca urmare a unei căutări inițiate de 
destinatar sau a stabilirii în alt mod a 
ordinii sau a vizibilității relative a 
informațiilor afișate;

(o) „sistem de recomandare” înseamnă 
un sistem complet sau parțial automatizat, 
conceput ca un instrument separat de 
serviciul principal oferit și utilizat de o 
platformă online pentru a sugera, a 
ierarhiza, a prioritiza, a selecta și a afișa 
în interfața sa online informații specifice 
destinatarilor serviciului, inclusiv ca 
urmare a unei căutări inițiate de destinatar 
sau a stabilirii în alt mod a ordinii sau a 
vizibilității relative a informațiilor afișate;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) „furnizor de conținut editorial” 
înseamnă persoana fizică sau juridică 
care are responsabilitate editorială pentru 
conținutul și serviciile pe care le oferă, 
stabilește modul în care sunt organizate 
conținutul și serviciile, care face obiectul 
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reglementării sectoriale, inclusiv al 
standardelor de autoreglementare în 
sectorul mass-mediei și al presei, și care a 
instituit mecanisme de gestionare a 
plângerilor pentru soluționarea litigiilor 
legate de conținut.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qb) „persoane cu dizabilități” 
înseamnă persoane cu dizabilități astfel 
cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 
din Directiva (UE) 2019/882;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când se furnizează un 
serviciu al societății informaționale care 
constă în stocarea informațiilor furnizate de 
un destinatar al serviciului, furnizorul 
serviciului nu este responsabil pentru 
informațiile stocate la cererea unui 
destinatar al serviciului, cu condiția ca 
furnizorul:

1. Atunci când se furnizează un 
serviciu al societății informaționale care 
constă în stocarea informațiilor sau 
permisiunea de a stoca informațiile 
furnizate de un destinatar al serviciului, 
furnizorul serviciului nu este responsabil 
pentru informațiile stocate la cererea unui 
destinatar al serviciului, cu condiția ca 
furnizorul:

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din momentul în care ia la 
cunoștință faptul că conținutul este ilegal, 
să acționeze prompt pentru a elimina 

În cazul în care activitatea ilegală sau 
conținutul ilegal se referă la difuzarea 
unui eveniment sportiv sau de 
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conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul 
la acesta.

divertisment în direct, condiția prevăzută 
la primul paragraf litera (b) se consideră 
îndeplinită dacă furnizorul acționează 
imediat sau cât mai rapid posibil și, în 
orice caz, în termen de cel mult 30 de 
minute de la momentul la care a fost 
informat sau a luat cunoștință de 
respectiva activitate ilegală sau de 
conținutul ilegal respectiv.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Fără a aduce atingere termenelor 
specifice prevăzute în dreptul Uniunii sau 
în dreptul național, furnizorii de servicii 
de găzduire elimină sau blochează accesul 
la conținutul ilegal, din momentul în care 
sunt informați sau iau cunoștință efectiv 
de conținutul ilegal, în cel mai scurt timp 
posibil și, în orice caz, în termen de 24 de 
ore. În cazul în care furnizorul de servicii 
de găzduire nu poate respecta această 
obligație din motive de forță majoră sau 
din motive tehnice sau operaționale 
justificabile în mod obiectiv, acesta 
informează cu privire la motivele 
respective, fără întârzieri nejustificate, 
autoritatea competentă care a emis un 
ordin în temeiul articolului 8 sau 
destinatarul serviciului care a transmis o 
notificare în temeiul articolului 14.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce 
privește răspunderea în temeiul legislației 
privind protecția consumatorilor pe care o 

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

prezintă o informație specifică sau 
facilitează în alt mod o tranzacție specifică 
în cauză, în așa fel încât un destinatar 
obișnuit și suficient de bine informat să 
creadă că informația, produsul sau serviciul 
care face obiectul tranzacției este furnizat 
fie de furnizorul de servicii de găzduire 
însuși, fie de un destinatar al serviciului 
care acționează sub autoritatea sau sub 
controlul său. Acest lucru este valabil în 
special dacă platformele online prezintă 
informațiile într-un mod care nu este 
neutru, deoarece are legătură în mod 
specific cu profilul destinatarului, pentru 
a crește la maximum profitul și atenția 
destinatarului serviciului. Acest lucru este 
valabil și în cazul în care o platformă 
online organizează sau promovează 
informațiile, produsele sau serviciile astfel 
încât platforma decide, pe baza 
intervenției umane sau a algoritmilor, ce 
informații, produse sau servicii sunt 
accesate sau găsite și cum se realizează 
acest acces.
Alineatul (1) de la prezentul articol nu se 
aplică serviciilor de găzduire a 
conținutului publicitar controlat din 
punct de vedere editorial, astfel cum este 
definit la articolul 2 litera (n).
Furnizorii de servicii intermediare nu 
sunt exonerați de răspunderea menționată 
la articolele 3, 4 și 5 în cazul în care 
scopul lor principal este de a desfășura 
sau de a facilita activități ilegale.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Furnizorii de servicii intermediare sunt 
considerați neeligibili pentru exonerările 
de răspundere menționate la articolele 3, 
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4 și 5 și pasibili de a plăti penalizările 
prevăzute la articolul 42, atunci când nu 
respectă obligațiile de diligență prevăzute 
în prezentul regulament.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu trebuie să se considere că furnizorii de 
servicii intermediare nu sunt eligibili 
pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere menționată la articolele 3, 4 și 5 
pentru simplul motiv că efectuează 
investigații voluntare din proprie inițiativă 
sau alte activități menite să detecteze, să 
identifice și să elimine conținutul ilegal 
sau să blocheze accesul la acesta ori pentru 
că iau măsurile necesare pentru a se 
conforma cerințelor legislației Uniunii, 
inclusiv celor prevăzute în prezentul 
regulament.

Nu trebuie să se considere că furnizorii de 
servicii intermediare nu sunt eligibili 
pentru a beneficia de exonerarea de 
răspundere menționată la articolele 3, 4 și 5 
pentru simplul motiv că efectuează 
investigații voluntare din proprie inițiativă 
sau alte activități desfășurate cu scopul 
specific de a detecta, identifica și elimina 
conținutul ilegal sau a bloca accesul la 
acesta ori pentru că iau măsurile necesare 
pentru a se conforma cerințelor legislației 
Uniunii, inclusiv celor prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile luate în temeiul primului 
paragraf trebuie să fie eficiente, 
proporționale, specifice, orientate și în 
conformitate cu carta.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu trebuie impusă furnizorilor de servicii Nu trebuie impusă furnizorilor de servicii 
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intermediare obligația generală de 
monitorizare a informațiilor pe care 
furnizorii de servicii intermediare le 
transmit sau le stochează și nici obligația 
de a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care să indice activități 
ilegale.

intermediare obligația generală de 
monitorizare a informațiilor pe care 
furnizorii de servicii intermediare le 
transmit sau le stochează și nici obligația 
de a căuta în mod activ fapte sau 
circumstanțe care să indice activități 
ilegale. Niciuna dintre dispozițiile 
prezentului regulament nu se 
interpretează în sensul că prevede, 
promovează sau recomandă utilizarea 
proceselor decizionale automatizate sau 
monitorizarea comportamentului unui 
număr mare de persoane fizice, fie și doar 
în scopuri statistice.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii intermediare nu 
sunt obligați să utilizeze instrumente 
automatizate pentru moderarea 
conținutului.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nicio dispoziție a prezentului regulament 
nu împiedică furnizorii de servicii 
intermediare să ofere servicii criptate de 
la un capăt la altul și nici nu consideră 
furnizarea unor astfel de servicii o cauză 
de răspundere sau de pierdere a 
imunității.

Amendamentul 79
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Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Interzicerea intervenției asupra 

conținutului și serviciilor oferite de 
furnizorii de conținut editorial

Furnizorii de servicii intermediare nu 
elimină, nu blochează accesul la 
conținutul și serviciile puse la dispoziție 
de furnizorii de conținut editorial și nu 
interferează în alt mod cu acestea.
Conturile furnizorilor de conținut 
editorial nu se suspendă pe motiv de 
conținut și servicii legale pe care le oferă. 
Prezentul articol nu aduce atingere 
posibilității ca o autoritate judiciară sau 
administrativă independentă, în 
conformitate cu Directiva 2010/13/UE, să 
solicite furnizorului de conținut editorial 
să pună capăt sau să prevină o încălcare 
a legislației Uniunii sau a legislației 
naționale aplicabile.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ordine de a acționa împotriva conținutului 
ilegal

Ordine transfrontaliere de a acționa 
împotriva conținutului ilegal

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La primirea unui ordin de a acționa 
împotriva unui anumit element de conținut 

1. La primirea unui ordin 
transfrontalier de a acționa împotriva unui 
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ilegal, emis de autoritățile judiciare sau 
administrative naționale relevante în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației 
naționale aplicabile, în conformitate cu 
legislația Uniunii, furnizorii de servicii 
intermediare trebuie să informeze, fără 
întârzieri nejustificate, autoritatea care 
emite ordinul cu privire la cursul de acțiune 
dat ordinelor, precizând acțiunile luate și 
momentul în care au fost luate.

anumit element de conținut ilegal, emis de 
autoritățile judiciare sau administrative 
naționale relevante în temeiul legislației 
Uniunii sau al legislației naționale 
aplicabile, în conformitate cu legislația 
Uniunii și cu dreptul intern, furnizorii de 
servicii intermediare trebuie să ia măsuri 
pentru a se conforma ordinului și legii, să 
informeze, fără întârzieri nejustificate, 
autoritatea care emite ordinul cu privire la 
primirea acestuia și la cursul de acțiune 
dat ordinelor, precizând acțiunile luate și 
momentul în care au fost luate. Cu condiția 
furnizării garanțiilor necesare, aceste 
ordine ar putea consta, în special, în 
ordine judecătorești și administrative 
dinamice și de catalog care dispun 
încetarea sau prevenirea la nivel 
transfrontalier a oricărei încălcări.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— una sau mai multe adrese 
uniforme exacte pentru localizarea 
resurselor (URL-uri) și, dacă este necesar, 
informații suplimentare care să permită 
identificarea conținutului ilegal în cauză;

— informații suplimentare care să 
permită identificarea conținutului ilegal în 
cauză;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— informații privind căile de atac 
aflate la dispoziția furnizorului serviciului 
și a destinatarului serviciului care a 
furnizat conținutul;

— informații privind căile de atac 
aflate la dispoziția furnizorului serviciului 
și a destinatarului serviciului care a 
furnizat conținutul, inclusiv informații 
despre măsuri corective eficiente;



AD\1238892RO.docx 67/123 PE693.943v02-00

RO

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de furnizor 
în conformitate cu articolul 10.

(c) ordinul este trimis punctului de 
contact desemnat de furnizor în 
conformitate cu articolul 10.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ordine de furnizare de informații Ordine transfrontaliere de furnizare de 
informații

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La primirea unui ordin de furnizare 
a unei anumite informații cu privire la 
unul sau mai mulți destinatari individuali ai 
serviciului, care a fost emis de autoritățile 
judiciare sau administrative naționale 
relevante în temeiul legislației Uniunii și al 
legislației naționale aplicabile, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să informeze fără întârzieri nejustificate 
autoritatea emitentă a ordinului cu privire 
la primirea ordinului și la cursul de acțiune 
care s-a dat ordinului.

1. La primirea unui ordin 
transfrontalier de furnizare de informații 
cu privire la unul sau mai mulți destinatari 
individuali ai serviciului, care a fost emis 
de autoritățile judiciare sau administrative 
naționale relevante în temeiul legislației 
Uniunii și al legislației naționale aplicabile, 
în conformitate cu legislația Uniunii, 
furnizorii de servicii intermediare trebuie 
să informeze fără întârzieri nejustificate 
autoritatea emitentă a ordinului cu privire 
la primirea ordinului și la cursul de acțiune 
care s-a dat ordinului.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
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Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— informații privind căile de atac 
aflate la dispoziția furnizorului și a 
destinatarilor serviciului în cauză;

— informații privind conținutul 
ordinului și căile de atac aflate la 
dispoziția furnizorului și a destinatarilor 
serviciului în cauză;

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ordinul impune doar obligația ca 
furnizorul să furnizeze informații colectate 
deja în scopul furnizării serviciului și care 
se află sub controlul acestuia;

(b) ordinul impune doar obligația ca 
furnizorul să furnizeze informații care 
permit identificarea destinatarilor 
serviciului și care se află sub controlul 
acestuia;

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ordinul este redactat în limba 
declarată de furnizor și este trimis 
punctului de contact desemnat de 
furnizorul respectiv în conformitate cu 
articolul 10.

(c) ordinul este trimis punctului de 
contact desemnat de furnizorul respectiv în 
conformitate cu articolul 10.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să menționeze în informațiile 
menționate la alineatul (2) limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii care pot fi 

3. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să menționeze în informațiile 
menționate la alineatul (2) limba sau 
limbile oficiale ale Uniunii care pot fi 
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utilizate pentru a comunica cu punctele lor 
de contact și care trebuie să includă cel 
puțin una dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care furnizorul de servicii 
intermediare își are sediul principal sau în 
care reprezentantul legal al acestuia își are 
reședința sau sediul.

utilizate pentru a comunica cu punctele lor 
de contact și care trebuie să includă cel 
puțin una dintre limbile oficiale ale statului 
membru în care furnizorul de servicii 
intermediare își are sediul principal sau în 
care reprezentantul legal al acestuia își are 
reședința sau sediul. Platformele online 
foarte mari prevăd posibilitatea de a 
comunica cu punctele lor de contact în 
fiecare dintre limbile oficiale ale statelor 
membre în care furnizează servicii.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
care nu au un sediu în Uniune, dar care 
oferă servicii în Uniune trebuie să 
desemneze în scris o persoană juridică sau 
fizică ca reprezentant legal al acestora în 
unul dintre statele membre în care 
furnizorul își oferă serviciile.

1. Furnizorii de servicii intermediare 
care nu au un sediu în Uniune, dar care 
oferă servicii în Uniune trebuie să 
desemneze în scris o persoană juridică sau 
fizică ca reprezentant legal al acestora în 
cel puțin unul dintre statele membre în care 
furnizorul își oferă serviciile. Dreptul 
statelor membre de a solicita platformelor 
online foarte mari desemnarea unui 
reprezentant în țările lor rămâne 
neafectat.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să includă, în condițiile lor generale 
de utilizare, informații cu privire la orice 
restricții pe care le impun în legătură cu 
utilizarea serviciului lor în ceea ce privește 
informațiile furnizate de destinatarii 
serviciului. Informațiile respective trebuie 
să includă informații cu privire la politicile, 

1. Condițiile generale de utilizare ale 
serviciilor intermediare respectă 
principiile drepturilor omului, astfel cum 
sunt consacrate în cartă și în dreptul 
internațional. Furnizorii de servicii 
intermediare trebuie să includă și să 
publice, în condițiile lor generale de 
utilizare, informații cu privire la orice 
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procedurile, măsurile și instrumentele 
utilizate în scopul moderării conținutului, 
inclusiv procesul decizional algoritmic și 
evaluarea umană. Informațiile respective 
trebuie să fie prezentate într-un limbaj clar 
și lipsit de ambiguitate și trebuie puse la 
dispoziția publicului într-un format ușor 
accesibil.

restricții sau modificări pe care le impun în 
legătură cu utilizarea serviciului lor în ceea 
ce privește informațiile furnizate de 
destinatarii serviciului. Informațiile 
respective trebuie să includă informații cu 
privire la politicile, procedurile, măsurile și 
instrumentele utilizate în scopul moderării 
conținutului, inclusiv procesul decizional 
algoritmic și evaluarea umană. Informațiile 
respective trebuie să fie prezentate într-un 
limbaj clar și lipsit de ambiguitate și 
trebuie puse la dispoziția publicului într-un 
format ușor accesibil și ușor de citit 
automat, în limba în care este oferit 
serviciul. Furnizorii de servicii 
intermediare informează în timp util 
destinatarii serviciilor lor cu privire la 
modificările aduse condițiilor lor generale 
de utilizare.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Furnizorii de servicii intermediare 
publică rezumate ale condițiilor lor 
generale de utilizare într-un limbaj clar, 
ușor de înțeles și lipsit de ambiguitate, 
precum și într-un format ușor accesibil și 
care poate fi citit automat. Aceste versiuni 
de rezumat includ principalele elemente 
ale cerințelor de informare, inclusiv 
posibilitatea de a renunța cu ușurință la 
clauzele opționale, precum și informații 
privind căile de atac și mecanismele 
reparatorii disponibile, cum ar fi 
posibilitatea de a modifica sau influența 
parametrii principali ai sistemelor de 
recomandări și opțiunile de publicitate.
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Platformele online foarte mari se 
asigură că termenii și condițiile lor, 
precum și alte politici, proceduri, măsuri 
și instrumente utilizate în scopul 
moderării conținutului sunt aplicate și 
respectate în conformitate cu articolul 26 
alineatul (2).

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să acționeze în mod diligent, 
obiectiv și proporțional în aplicarea și 
asigurarea respectării restricțiilor 
menționate la alineatul (1), ținând seama în 
mod corespunzător de drepturile și 
interesele legitime ale tuturor părților 
implicate, inclusiv de drepturile 
fundamentale aplicabile ale destinatarilor 
serviciului, astfel cum sunt consacrate în 
cartă.

2. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să acționeze în mod coerent, 
previzibil, nediscriminatoriu, transparent, 
diligent, nearbitrar și proporțional în 
aplicarea și asigurarea respectării 
restricțiilor menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu garanțiile procedurale și 
ținând seama în mod corespunzător de 
dreptul Uniunii și dreptul național și de 
drepturile și interesele legitime ale tuturor 
părților implicate, inclusiv de drepturile 
fundamentale aplicabile ale destinatarilor 
serviciului, în special libertatea de 
exprimare și de informare, astfel cum sunt 
consacrate în cartă.

Amendamentul 96

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Condițiile generale de utilizare sau 
dispozițiile specifice ale acestora, 
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standardele comunitare sau orice alte 
orientări sau instrumente interne puse în 
aplicare de un furnizor de servicii 
intermediare se aplică în conformitate cu 
articolul 7a. Furnizorii de servicii 
intermediare se asigură că condițiile lor 
generale de utilizare, precum și alte 
politici, proceduri, măsuri și instrumente 
utilizate în scopul moderării conținutului 
sunt aplicate și respectate în așa fel încât 
să se interzică orice eliminare, suspendare 
sau blocare a accesului la conținutul 
editorial și la serviciile unui furnizor de 
conținut editorial sau la contul acestuia în 
legătură cu conținutul legal oferit de 
respectivul furnizor de conținut editorial 
sau orice altă intervenție asupra acestora. 
Prezentul articol nu aduce atingere 
posibilității ca o autoritate judiciară sau 
administrativă independentă, în 
conformitate cu Directiva 2010/13/UE, să 
solicite furnizorului de conținut editorial 
să pună capăt sau să prevină o încălcare 
a legislației Uniunii sau a legislației 
naționale aplicabile. Furnizorii de servicii 
intermediare îi informează pe furnizorii 
de conținut editorial conform 
articolului 7a înainte de orice modificări 
propuse ale condițiilor lor generale de 
utilizare și ale parametrilor sau 
algoritmilor lor care ar putea afecta 
organizarea, prezentarea și afișarea 
conținutului și a serviciilor oferite de 
furnizorul de conținut editorial. 
Modificările propuse nu se 
implementează înainte de expirarea unei 
perioade de preaviz rezonabile și 
proporționale cu natura și anvergura 
modificărilor avute în vedere și cu 
impactul lor asupra furnizorilor de 
conținut editorial și asupra conținutului și 
serviciilor acestora. Perioada respectivă 
începe la data la care furnizorul de 
servicii intermediare online notifică 
furnizorilor de conținut editorial 
modificările propuse. Furnizarea de către 
un furnizor de conținut editorial a unor 
conținuturi și servicii noi folosind 
serviciile de intermediere înainte de 
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expirarea perioadei de preaviz nu este 
considerată o acțiune concludentă sau 
afirmativă, având în vedere că un astfel 
de conținut este deosebit de important 
pentru exercitarea drepturilor 
fundamentale, în special a libertății de 
exprimare și de informare. Statele 
membre se asigură că furnizorii de 
conținut editorial au posibilitatea de a 
contesta deciziile platformelor online sau 
de a introduce o cale de atac judiciară în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză.

Amendamentul 97

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Persoanele fizice care asigură 
respectarea restricțiilor pe baza condițiilor 
generale de utilizare ale furnizorilor de 
servicii intermediare beneficiază de o 
formare inițială și continuă adecvată 
privind legislația aplicabilă și standardele 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului, precum și măsurile care trebuie 
adoptate în cazul unui conflict cu 
condițiile generale de utilizare. Aceste 
persoane trebuie să beneficieze de condiții 
de lucru corespunzătoare, inclusiv de 
sprijin profesional, asistență psihologică 
de specialitate și consultanță juridică de 
specialitate, dacă este cazul.

Amendamentul 98

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Condițiile generale de utilizare 
care nu sunt conforme cu prezentul 
articol nu sunt obligatorii pentru 
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destinatari.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să publice, cel puțin o dată pe an, 
rapoarte clare, ușor de înțeles și detaliate 
cu privire la orice moderare a conținutului 
pe care au efectuat-o în cursul perioadei 
relevante. Rapoartele respective trebuie să 
includă, în special, în funcție de cazurile 
aplicabile, informații privind următoarele 
aspecte:

1. Furnizorii de servicii intermediare 
trebuie să publice, cel puțin o dată pe an, 
rapoarte clare, ușor de înțeles, detaliate și 
accesibile cu privire la orice moderare a 
conținutului pe care au efectuat-o în cursul 
perioadei relevante. Rapoartele respective 
trebuie să includă, în special, în funcție de 
cazurile aplicabile, informații privind 
următoarele aspecte:

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de ordine primite de la 
autoritățile statelor membre, clasificate în 
funcție de tipul de conținut ilegal în cauză, 
inclusiv ordinele emise în conformitate cu 
articolele 8 și 9, precum și timpul mediu 
necesar pentru a întreprinde acțiunea 
indicată în ordinele respective;

(a) numărul de ordine primite de la 
autoritățile statelor membre, clasificate în 
funcție de tipul de conținut ilegal în cauză, 
separat pentru fiecare stat membru, 
inclusiv ordinele emise în conformitate cu 
articolele 8 și 9, precum și timpul mediu 
necesar pentru a întreprinde acțiunea 
indicată în ordinele respective;

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul notificărilor transmise în 
conformitate cu articolul 14, clasificate în 
funcție de tipul de presupus conținut ilegal 
în cauză, orice acțiune întreprinsă în urma 

(b) numărul notificărilor transmise în 
conformitate cu articolul 14, clasificate în 
funcție de categorie, inclusiv de tipul de 
presupus conținut ilegal în cauză, orice 
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notificărilor, făcând distincție între 
acțiunile întreprinse în temeiul legii sau al 
condițiilor generale de utilizare ale 
furnizorului, precum și timpul mediu 
necesar pentru a întreprinde acțiunea;

acțiune întreprinsă în urma notificărilor, 
făcând distincție între acțiunile întreprinse 
în temeiul legii sau al condițiilor generale 
de utilizare ale furnizorului, precum și 
timpul mediu necesar pentru a întreprinde 
acțiunea;

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) numărul de verificatori de fapte, 
de moderatori de conținut și de 
notificatori de încredere care raportează 
pentru fiecare stat membru, însoțit de o 
analiză statistică privind utilizarea 
mijloacelor automatizate și supravegherea 
umană a acestor mijloace;

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul de plângeri primite prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 17, 
temeiul plângerilor respective, deciziile 
luate cu privire la plângerile respective, 
timpul mediu necesar pentru luarea 
deciziilor respective și numărul de cazuri 
în care deciziile respective au fost anulate.

(d) numărul de plângeri primite prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 17, 
temeiul plângerilor respective, deciziile 
luate cu privire la plângerile respective, 
timpul mediu necesar pentru luarea 
deciziilor respective și numărul de cazuri 
în care deciziile respective au fost anulate, 
inclusiv deciziile anulate în funcție de 
posibilitățile de a exercita o cale de atac.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Platformele multilaterale online 
publică, de asemenea, cel puțin o dată pe 
an, statistici accesibile publicului privind 
proporția de conținut, bunuri sau servicii 
oferite de comercianți comparativ cu 
consumatorii și localizarea acestora.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică 
furnizorilor de servicii intermediare care 
pot fi considerate microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE.

2. Alineatele (1) și (1a) nu se aplică 
furnizorilor de servicii intermediare care 
pot fi considerate microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici în sensul anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Trasabilitatea clienților comerciali

1. Un furnizor de servicii 
intermediare se asigură că serviciile sale 
pot fi utilizate de clienții săi comerciali 
doar pentru a promova mesaje privind 
produse, conținut sau servicii sau pentru 
a oferi produse, conținut sau servicii 
consumatorilor situați în Uniune dacă, 
înainte de utilizarea serviciilor sale, 
furnizorul de servicii intermediare a 
obținut următoarele informații:
(a) numele, adresa, numărul de telefon și 
adresa de e-mail ale clientului comercial;
(b) o copie a documentului de identificare 
al clientului comercial sau orice altă 
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identificare electronică, astfel cum este 
definită la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a;
(c) coordonatele contului bancar ale 
clientului comercial, în cazul în care 
clientul comercial este o persoană fizică;
(d) numele, adresa, numărul de telefon și 
adresa de e-mail ale operatorului 
economic, în sensul articolului 3 
punctul 13 și al articolului 4 din 
Regulamentul (UE) 2019/1020 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1b sau al oricărui act aplicabil 
din dreptul Uniunii;
(e) în cazul în care clientul comercial este 
înregistrat într-un registru de societăți sau 
de comerț sau un registru public similar, 
registrul în care este înregistrat clientul 
comercial și numărul de înregistrare sau 
mijlocul echivalent de identificare din 
registrul respectiv;
(f) o autocertificare de către clientul 
comercial, prin care acesta se angajează 
să ofere numai produse sau servicii care 
respectă normele aplicabile din dreptul 
Uniunii;
2. Furnizorul de servicii 
intermediare, în momentul primirii 
informațiilor respective, depune eforturi 
rezonabile pentru a evalua fiabilitatea 
informațiilor menționate la alineatul (1) 
literele (a), (d) și (e), prin utilizarea 
oricărei baze de date online oficiale, 
accesibilă în mod public, sau a 
interfețelor online puse la dispoziție de un 
stat membru sau de Uniune sau solicitând 
clientului comercial să furnizeze 
documente justificative din surse fiabile și 
independente.
3. În cazul în care furnizorul de 
servicii intermediare obține indicii, 
inclusiv printr-o notificare a autorităților 
de aplicare a legii sau a altor persoane cu 
un interes legitim, potrivit cărora oricare 
dintre informațiile menționate la 
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alineatul (1), obținute de la clientul 
comercial în cauză, sunt inexacte, 
înșelătoare sau incomplete, sau, dintr-un 
motiv oarecare, nu sunt valabile, 
furnizorul respectiv de servicii 
intermediare solicită clientului comercial 
să corecteze informațiile, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru a se 
asigura că toate informațiile sunt exacte 
și complete, fără întârziere sau în 
termenul stabilit în legislația Uniunii și 
legislația națională. În cazul în care 
clientul comercial nu corectează sau nu 
completează informațiile respective, 
furnizorul de servicii intermediare 
suspendă furnizarea serviciului său către 
clientul comercial până când acesta dă 
curs cererii.
4. Furnizorul de servicii intermediare 
stochează informațiile obținute în temeiul 
alineatelor (1) și (2) în mod securizat pe o 
perioadă de doi ani după încetarea relației 
contractuale cu clientul comercial în 
cauză. Ulterior, platforma trebuie să 
șteargă informațiile.
5. Furnizorii de servicii de 
intermediere aplică măsurile de 
identificare și verificare stabilite la 
alineatele (1) și (2) nu doar în privința 
noilor clienți comerciali, dar actualizează 
și informațiile pe care le dețin cu privire 
la clienții comerciali existenți, în funcție 
de riscuri, și cel puțin o dată pe an, sau 
atunci când se modifică circumstanțele 
relevante ale unui client comercial.
6. Fără a aduce atingere alineatului 
(2), furnizorul de servicii intermediare 
divulgă informații terților în cazul în care 
are această obligație în temeiul legislației 
aplicabile, inclusiv al ordinelor 
menționate la articolul 9 și al oricăror 
ordine emise de autoritățile competente 
ale statelor membre sau de Comisie 
pentru îndeplinirea sarcinilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
precum și în temeiul procedurilor inițiate 
în conformitate cu alte dispoziții relevante 
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ale dreptului Uniunii sau ale dreptului 
intern.
7. Furnizorul de servicii intermediare 
trebuie să pună la dispoziția destinatarilor 
serviciului informațiile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (d), (e) și (f) într-
un mod clar, ușor accesibil și inteligibil.
8. Furnizorul de servicii intermediare 
concepe și își organizează interfața online 
în așa fel încât clienții comerciali să poată 
să-și respecte obligațiile privind 
informațiile precontractuale și 
informațiile privind siguranța produselor, 
în temeiul dreptului aplicabil al Uniunii.
9. Coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire stabilește sancțiuni 
financiare disuasive pentru nerespectarea 
prezentului articol.
____________________
1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața 
internă și de abrogare a Directivei 
1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
1b Regulamentul (UE) 2019/1020 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind supravegherea 
pieței și conformitatea produselor și de 
modificare a Directivei 2004/42/CE și a 
Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și 
(UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, 
p. 1).

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b
Afișarea identității utilizatorilor 
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comerciali
Furnizorii de servicii intermediare se 
asigură că identitatea, cum ar fi marca 
sau logoul sau alte trăsături caracteristice 
ale a furnizorului care furnizează 
conținut, bunuri sau servicii utilizând 
serviciile intermediare este clar vizibilă 
alături de conținutul, bunurile sau 
serviciile oferite.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Mecanismele menționate la 
alineatul (1) trebuie să fie de așa natură 
încât să faciliteze transmiterea de notificări 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător, în baza cărora un operator 
economic diligent să poată identifica 
ilegalitatea conținutului în cauză. În acest 
scop, furnizorii trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a permite și a facilita 
transmiterea de notificări care să conțină 
toate elementele următoare:

2. Mecanismele menționate la 
alineatul (1) trebuie să fie de așa natură 
încât să faciliteze transmiterea de notificări 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător, în baza cărora un operator 
economic diligent să poată identifica și 
evalua ilegalitatea conținutului în cauză. În 
acest scop, furnizorii trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a permite și a facilita 
transmiterea de notificări care să conțină 
toate elementele următoare:

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o indicație clară a localizării 
electronice a informațiilor respective, în 
special URL-ul sau URL-urile exacte și, 
dacă este necesar, informații suplimentare 
care să permită identificarea conținutului 
ilegal;

(b) informații suficient de precise și 
justificate în mod corespunzător pentru a 
permite unui operator economic diligent 
să identifice în mod rezonabil conținutul 
ilegal;

Amendamentul 110
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Notificările care includ elementele 
menționate la alineatul (2) trebuie 
considerate ca reprezentând luare la 
cunoștință sau conștientizare efective în 
sensul articolului 5 în ceea ce privește 
informațiile specifice în cauză.

3. Notificările care sunt suficient de 
precise, justificate și care includ 
elementele menționate la alineatul (2) 
trebuie considerate ca reprezentând luare la 
cunoștință sau conștientizare efective în 
sensul articolului 5 în ceea ce privește 
informațiile specifice în cauză.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. De asemenea, furnizorul trebuie să 
notifice fără întârzieri nejustificate 
persoanei fizice sau entității respective 
decizia pe care a luat-o în legătură cu 
informațiile la care se referă notificarea, 
oferind informații cu privire la căile de atac 
posibile în legătură cu decizia respectivă.

5. De asemenea, furnizorul trebuie să 
notifice fără întârzieri nejustificate 
persoanei fizice sau entității al cărei 
conținut a fost eliminat sau contestat 
acțiunea pe care a întreprins-o în legătură 
cu informațiile la care se referă notificarea, 
oferind informații cu privire la căile de atac 
posibile în legătură cu acțiunea respectivă, 
inclusiv oportunitatea de a răspunde, mai 
puțin în cazul în care acest lucru ar 
obstrucționa prevenirea și urmărirea 
penală a unor infracțiuni grave. 
Furnizorul se asigură că procesul 
decizional este evaluat și că orice acțiune 
sau măsură finală este luată de personal 
calificat;

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să prelucreze toate notificările pe 
care le primesc în temeiul mecanismelor 

6. Furnizorii de servicii de găzduire 
trebuie să prelucreze toate notificările pe 
care le primesc în temeiul mecanismelor 
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menționate la alineatul (1) și trebuie să ia 
decizii cu privire la informațiile la care se 
referă notificările, în timp util, cu diligență 
și obiectivitate. În cazul în care utilizează 
mijloace automatizate pentru prelucrare 
sau luarea deciziilor, furnizorii de servicii 
de găzduire trebuie să includă informații cu 
privire la utilizarea unor astfel de mijloace 
în notificarea menționată la alineatul (4).

menționate la alineatul (1) și trebuie să ia 
decizii cu privire la informațiile la care se 
referă notificările, în timp util, cu diligență 
și obiectivitate și respectând obligația în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) 
litera (b) de a acționa prompt pentru a 
elimina conținutul ilegal sau pentru a 
bloca accesul la acesta. Atunci când s-a 
luat o decizie de eliminare sau de blocare 
a informațiilor, furnizorii serviciilor de 
găzduire iau toate măsurile necesare 
pentru a preveni reapariția aceluiași 
conținut ilegal sau a unuia echivalent pe 
platforma lor. În cazul în care utilizează 
mijloace automatizate pentru prelucrare 
sau luarea deciziilor, furnizorii de servicii 
de găzduire trebuie să includă informații cu 
privire la utilizarea unor astfel de mijloace 
în notificarea menționată la alineatul (4).

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire decide să elimine sau 
să dezactiveze informațiile ilegale 
furnizate de destinatarul serviciului, 
furnizorul previne, de asemenea, 
reapariția informațiilor respective. Acest 
ordin se poate extinde și la informațiile 
specifice identice cu informațiile 
notificate sau cu informațiile echivalente 
care rămân în esență nemodificate față de 
informațiile notificate anterior și 
eliminate sau la care accesul a fost blocat. 
Aplicarea acestei cerințe nu conduce la 
nicio obligație generală de supraveghere.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Prezentul articol nu se aplică 
conținutului editorial și serviciilor 
furnizate de un furnizor de servicii mass-
media, identificat în conformitate cu 
articolul 12.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. O decizie luată ca urmare a unei 
notificări transmise în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (1) protejează 
drepturile și interesele legitime ale tuturor 
părților afectate, în special drepturile lor 
fundamentale, astfel cum sunt consacrate 
în cartă, indiferent de statul membru în 
care aceste părți sunt stabilite sau își au 
reședința și indiferent de domeniul juridic 
în cauză.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6d. Furnizorul de servicii de găzduire 
se asigură că notificările sunt prelucrate 
de persoane calificate, cărora li se asigură 
o formare inițială și continuă adecvată 
privind legislația aplicabilă și standardele 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului, precum și condiții 
corespunzătoare de muncă, inclusiv, dacă 
este relevant, sprijin profesional, asistență 
psihologică și consultanță juridică de 
specialitate.
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Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine 
anumite informații furnizate de destinatarii 
serviciului sau să blocheze accesul la 
acestea, indiferent de mijloacele utilizate 
pentru detectarea, identificarea, eliminarea 
informațiilor respective sau blocarea 
accesului la acestea și de motivul deciziei 
în acest sens, furnizorul de servicii de 
găzduire trebuie să informeze destinatarul 
cu privire la decizie cel târziu în momentul 
eliminării informațiilor sau al blocării 
accesului la acestea și trebuie să prezinte o 
expunere de motive clară și specifică cu 
privire la decizia respectivă.

1. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire decide să elimine 
anumite informații furnizate de destinatarii 
serviciului sau să blocheze accesul la 
acestea, indiferent de mijloacele utilizate 
pentru detectarea, identificarea, eliminarea 
informațiilor respective sau blocarea 
accesului la acestea și de motivul deciziei 
în acest sens, furnizorul de servicii de 
găzduire trebuie să informeze destinatarul 
și notificatorul cu privire la decizie, 
imediat după momentul eliminării 
informațiilor sau al blocării accesului la 
acestea și trebuie să prezinte o expunere de 
motive clară și specifică cu privire la 
decizia respectivă.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, informații privind 
utilizarea mijloacelor automatizate în 
procesul decizional, precizând inclusiv 
dacă decizia a fost luată în privința 
conținutului detectat sau identificat prin 
mijloace automatizate;

(c) după caz, informații privind 
utilizarea mijloacelor automatizate în 
legătură cu decizia, precizând inclusiv 
dacă decizia a fost luată în privința 
conținutului detectat sau identificat prin 
mijloace automatizate;

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
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Notificatori de încredere
1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
necesare pentru a se asigura că 
notificările transmise de către notificatorii 
de încredere prin intermediul 
mecanismelor menționate la articolul 14 
sunt prelucrate și fac obiectul unei decizii 
cu prioritate și fără întârziere.
2. Statutul de notificator de încredere 
în temeiul prezentului regulament se 
acordă, la cererea oricărei entități, de 
către coordonatorul serviciilor digitale din 
statul membru în care este stabilit 
solicitantul, dacă solicitantul 
demonstrează că îndeplinește toate 
condițiile următoare:
(a) are expertiză și competențe 
specifice în detectarea, identificarea și 
notificarea conținutului ilegal;
(b) reprezintă interese colective sau 
are un interes legitim semnificativ, 
precum și expertiză demonstrată și o 
experiență dovedită în notificarea 
conținutului ilegal, cu o rată ridicată de 
acuratețe, fiind independent față de orice 
furnizor sau platformă de servicii de 
găzduire online;
(c) își desfășoară măcar o parte a 
activităților astfel încât să transmită 
notificări în timp util, cu diligență și 
obiectivitate.
3. Coordonatorii serviciilor digitale 
comunică Comisiei și comitetului numele, 
adresele și adresele de e-mail ale 
entităților cărora le-au acordat statutul de 
notificator de încredere în conformitate 
cu alineatul (2).
4. Comisia publică informațiile 
menționate la alineatul (3) într-o bază de 
date accesibilă publicului și actualizează 
baza de date.
5. În cazul în care un furnizor de 
servicii de găzduire deține informații care 
indică faptul că un notificator de 
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încredere a transmis un număr 
semnificativ de notificări insuficient de 
precise sau insuficient motivate prin 
intermediul mecanismelor menționate la 
articolul 14, inclusiv informații colectate 
în legătură cu prelucrarea plângerilor 
prin intermediul sistemelor interne de 
tratare a plângerilor menționate la 
articolul 17 alineatul (3), acesta comunică 
respectivele informații coordonatorului 
serviciilor digitale care a acordat statutul 
de notificator de încredere entității în 
cauză, furnizând explicațiile și 
documentele justificative necesare.
6. Coordonatorul serviciilor digitale 
care a acordat statutul de notificator de 
încredere unei entități revocă statutul 
respectiv dacă stabilește, în urma unei 
investigații efectuate fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza informațiilor primite 
de la terți, inclusiv a informațiilor 
furnizate de un furnizor de servicii de 
găzduire în temeiul alineatului (5), că 
entitatea nu mai îndeplinește condițiile 
prevăzute la alineatul (2). Înainte de a 
revoca statutul respectiv, coordonatorul 
serviciilor digitale oferă entității 
posibilitatea de a reacționa la constatările 
investigației sale și la intenția sa de a 
revoca statutul entității de notificator de 
încredere.
7. Comisia, după consultarea 
comitetului, poate emite orientări pentru a 
oferi asistență platformelor online și 
coordonatorilor serviciilor digitale în 
aplicarea alineatelor (5) și (6).

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online trebuie să le 
ofere destinatarilor serviciului, pe o 
perioadă de cel puțin șase luni de la decizia 

1. Platformele online trebuie să le 
ofere destinatarilor serviciului și 
persoanelor sau entităților care au 
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menționată la prezentul alineat, accesul la 
un sistem intern eficace de soluționare a 
plângerilor, care să permită depunerea 
plângerilor pe cale electronică și în mod 
gratuit, în legătură cu următoarele decizii 
luate de platformele online pe motiv că 
informațiile furnizate de destinatari 
reprezintă conținut ilegal sau sunt 
incompatibile cu condițiile lor generale de 
utilizare:

transmis o notificare, pe o perioadă de cel 
puțin șase luni de la decizia menționată la 
prezentul alineat, accesul la un sistem 
intern eficace de soluționare a plângerilor, 
care să permită depunerea plângerilor pe 
cale electronică și în mod gratuit, în 
legătură cu următoarele decizii luate de 
platformele online pe motiv că informațiile 
furnizate de destinatari reprezintă conținut 
ilegal sau sunt incompatibile cu condițiile 
lor generale de utilizare:

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile de eliminare a 
informațiilor sau de blocare a accesului la 
informații;

(a) deciziile de eliminare, de 
restricționare, de retrogradare a 
informațiilor sau de blocare a accesului la 
informații sau de impunere a altor 
sancțiuni împotriva acestora;

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) deciziile de suspendare sau 
închidere a contului destinatarilor.

(c) deciziile de suspendare sau 
închidere a contului destinatarilor;

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) deciziile de a nu acționa în urma 
primirii unei notificări.
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Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online trebuie să se 
asigure că sistemele lor interne de 
soluționare a plângerilor sunt ușor de 
accesat, ușor de utilizat și că permit și 
facilitează depunerea de plângeri suficient 
de precise și justificate în mod 
corespunzător.

2. Platformele online trebuie să se 
asigure că sistemele lor interne de 
soluționare a plângerilor sunt ușor de 
accesat, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, ușor de utilizat și 
nediscriminatorii și că permit și facilitează 
depunerea de plângeri suficient de precise 
și justificate în mod corespunzător. 
Platformele online stabilesc normele de 
procedură ale sistemului lor intern de 
tratare a plângerilor în condițiile lor 
generale de utilizare, într-un mod clar, 
ușor de înțeles și ușor accesibil, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Platformele online trebuie să se 
asigure că deciziile menționate la alineatul 
(4) nu sunt luate exclusiv prin mijloace 
automatizate.

5. Platformele online trebuie să se 
asigure că deciziile menționate la alineatul 
(4) nu sunt luate exclusiv prin mijloace 
automatizate, ci beneficiază de 
supraveghere umană adecvată și sunt 
evaluate de personal calificat, căruia i se 
asigură o formare inițială și continuă 
adecvată privind legislația aplicabilă, 
inclusiv, dacă este cazul, sprijin 
profesional, asistență psihologică și 
consultanță juridică de specialitate.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarii serviciului cărora li se 
adresează deciziile menționate la 
articolul 17 alineatul (1) au dreptul de a 
opta pentru orice modalitate extrajudiciară 
de soluționare a litigiilor care a fost 
certificată în conformitate cu alineatul (2) 
în vederea soluționării litigiilor legate de 
deciziile respective, inclusiv a plângerilor 
care nu au putut fi soluționate prin 
intermediul sistemului intern de soluționare 
a plângerilor menționat la articolul 
respectiv. Platformele online trebuie să 
colaboreze cu bună credință cu organismul 
ales în vederea soluționării litigiului și au 
obligația de a respecta decizia luată de 
organismul respectiv.

Destinatarii serviciului, precum și 
persoanele sau entitățile care au transmis 
o notificare, cărora li se adresează deciziile 
menționate la articolul 17 alineatul (1) au 
dreptul de a opta pentru orice modalitate 
extrajudiciară de soluționare a litigiilor 
care a fost certificată în conformitate cu 
alineatul (2) în vederea soluționării 
litigiilor legate de deciziile respective, 
inclusiv a plângerilor care nu au putut fi 
soluționate prin intermediul sistemului 
intern de soluționare a plângerilor 
menționat la articolul respectiv. 
Platformele online trebuie să colaboreze cu 
bună credință cu organismul ales în 
vederea soluționării litigiului și au obligația 
de a respecta decizia luată de organismul 
respectiv.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se poate avea acces cu ușurință la 
procesul de soluționare a litigiilor prin 
intermediul tehnologiei comunicațiilor 
electronice;

(c) se facilitează accesul la procesul de 
soluționare a litigiilor, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, prin intermediul 
tehnologiei comunicațiilor electronice;

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) poate fi garantat anonimatul 
persoanelor implicate în procedura de 
soluționare;

Amendamentul 129
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) are capacitatea de a soluționa 
litigiul într-un mod rapid, eficace și 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
și în cel puțin o limbă oficială a Uniunii;

(d) asigură soluționarea unui litigiu 
într-un mod rapid, eficace și eficient din 
punctul de vedere al costurilor și în cel 
puțin o limbă oficială a Uniunii sau, la 
cererea destinatarului, cel puțin în 
engleză;

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) procesul de soluționare a litigiilor 
se derulează în conformitate cu norme de 
procedură clare și echitabile.

(e) procesul de soluționare a litigiilor 
se derulează în conformitate cu norme de 
procedură clare și echitabile care sunt ușor 
accesibile și publice;

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se asigură că se ia o decizie 
preliminară în termen de șapte zile de la 
primirea plângerii și că rezultatul 
soluționării litigiului este pus la dispoziție 
în termen de 90 de zile calendaristice de la 
data la care organismul a primit dosarul 
complet al plângerii.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) reprezintă interesele colective și 
este independent de orice platformă online;

(b) reprezintă interesele colective, 
asigură o reprezentare independentă a 
interesului public și este independent de 
orice platformă online, partid politic sau 
interes comercial;

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să comunice Comisiei și 
comitetului numele, adresele și adresele de 
e-mail ale entităților cărora le-au acordat 
statutul de notificator de încredere în 
conformitate cu alineatul (2).

3. Coordonatorii serviciilor digitale 
trebuie să comunice Comisiei și 
comitetului numele, adresele și adresele de 
e-mail ale entităților cărora le-au acordat 
statutul de notificator de încredere în 
conformitate cu alineatul (2). 
Coordonatorii serviciilor digitale se 
implică într-un dialog periodic cu 
platformele și cu titularii drepturilor 
pentru menținerea exactității și a 
eficacității unui sistem de notificatori de 
încredere.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care o platformă online 
deține informații din care rezultă că un 
notificator de încredere a transmis, prin 
intermediul mecanismelor prevăzute la 
articolul 14, un număr semnificativ de 
notificări insuficient de precise sau 
motivate în mod inadecvat, inclusiv 
informații colectate în legătură cu 
prelucrarea plângerilor prin intermediul 
sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor prevăzute la articolul 17 
alineatul (3), platforma online trebuie să 
comunice informațiile respective 

5. În cazul în care o platformă online 
deține informații din care rezultă că un 
notificator de încredere a transmis, prin 
intermediul mecanismelor prevăzute la 
articolul 14, un număr semnificativ de 
notificări eronate, insuficient de precise 
sau motivate în mod inadecvat sau 
notificări privind conținutul juridic, 
inclusiv informații colectate în legătură cu 
prelucrarea plângerilor prin intermediul 
sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor prevăzute la articolul 17 
alineatul (3), platforma online trebuie să 
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coordonatorului serviciilor digitale care a 
acordat statutul de notificator de încredere 
entității în cauză, furnizând explicațiile și 
documentele justificative necesare.

comunice informațiile respective 
coordonatorului serviciilor digitale care a 
acordat statutul de notificator de încredere 
entității în cauză și să informeze comitetul 
și alți coordonatori de servicii digitale, 
furnizând explicațiile și documentele 
justificative necesare.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Coordonatorul serviciilor digitale 
care a acordat statutul de notificator de 
încredere unei entități trebuie să revoce 
statutul respectiv dacă stabilește, în urma 
unei investigații efectuate fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza informațiilor primite 
de la terți, inclusiv a informațiilor furnizate 
de o platformă online în temeiul alineatului 
(5), că entitatea nu mai îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (2). Înainte 
de a revoca statutul respectiv, 
coordonatorul serviciilor digitale trebuie să 
ofere entității posibilitatea de a reacționa la 
constatările investigației sale și la intenția 
sa de a revoca statutul entității de 
notificator de încredere.

6. Coordonatorul serviciilor digitale 
care a acordat statutul de notificator de 
încredere unei entități trebuie să revoce 
statutul respectiv dacă stabilește, în urma 
unei investigații efectuate fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza informațiilor primite 
de la terți, inclusiv a informațiilor furnizate 
de o platformă online în temeiul alineatului 
(5), că entitatea nu mai îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (2). Înainte 
de a revoca statutul respectiv, 
coordonatorul serviciilor digitale trebuie să 
ofere entității posibilitatea de a reacționa la 
constatările investigației sale și la intenția 
sa de a revoca statutul entității de 
notificator de încredere. Înainte de a 
revoca acest statut, coordonatorul 
serviciilor digitale informează comitetul și 
pe ceilalți coordonatori de servicii digitale 
în legătură cu decizia de revocare.

Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online trebuie să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, furnizarea serviciilor lor către 

1. Platformele online trebuie să 
suspende, sau să restricționeze în alt mod, 
pe o perioadă rezonabilă de timp și după ce 
au emis în prealabil un avertisment, 
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destinatarii serviciului care furnizează 
frecvent conținut care este în mod vădit 
ilegal.

furnizarea serviciilor lor către destinatarii 
serviciului care furnizează sau 
diseminează frecvent conținut care este în 
mod vădit ilegal. În cazuri de suspendare 
repetată, furnizorii serviciilor de găzduire 
încetează furnizarea serviciilor lor și, 
acolo unde este posibil din punct de 
vedere tehnic, introduc mecanisme care 
previn reînregistrarea destinatarilor 
serviciului care furnizează sau 
diseminează frecvent conținut ilegal.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Platformele online trebuie să 
suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp 
și după ce au emis în prealabil un 
avertisment, prelucrarea notificărilor și a 
plângerilor transmise prin intermediul 
mecanismelor de notificare și de acțiune și 
al sistemelor interne de soluționare a 
plângerilor menționate la articolele 14 și, 
respectiv, 17, de către persoanele fizice sau 
entitățile ori de către reclamanții care 
transmit frecvent notificări sau plângeri 
care sunt în mod vădit nefondate.

2. Platformele online pot să suspende, 
pe o perioadă rezonabilă de timp și după ce 
au emis în prealabil un avertisment, 
prelucrarea notificărilor și a plângerilor 
transmise prin intermediul mecanismelor 
de notificare și de acțiune, al sistemelor 
interne de soluționare a plângerilor și al 
organelor de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor menționate la articolele 14, 17 și 
18, de către persoanele fizice sau entitățile 
ori de către reclamanții care transmit 
frecvent sau în mod repetat notificări sau 
plângeri sau inițiază proceduri de 
soluționare a litigiilor care sunt nefondate.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul absolut de elemente de 
conținut vădit ilegal sau de notificări ori 
reclamații vădit nefondate, depuse în 
ultimul an;

(a) numărul absolut de elemente de 
conținut ilegal sau de notificări ori 
reclamații nefondate, depuse în ultimul an;
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Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Platformele online trebuie să 
stabilească, în mod clar și detaliat, în 
condițiile lor generale de utilizare, politica 
în ceea ce privește utilizarea abuzivă 
menționată la alineatele (1) și (2), inclusiv 
în ceea ce privește faptele și circumstanțele 
pe care le iau în considerare atunci când 
evaluează dacă anumite comportamente 
constituie utilizare abuzivă și durata 
suspendării.

4. Platformele online trebuie să 
stabilească, în mod clar și detaliat, ținând 
seama în mod corespunzător de obligațiile 
care le revin în temeiul articolului 12 
alineatul (2), în special în ceea ce privește 
drepturile fundamentale aplicabile ale 
destinatarilor serviciului, astfel cum sunt 
consacrate în cartă, în condițiile lor 
generale de utilizare, politica în ceea ce 
privește utilizarea abuzivă menționată la 
alineatele (1) și (2), inclusiv în ceea ce 
privește faptele și circumstanțele pe care le 
iau în considerare atunci când evaluează 
dacă anumite comportamente constituie 
utilizare abuzivă și durata suspendării sau 
alte restricționări ale serviciilor pentru 
destinatarii serviciului.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul suspendărilor impuse în 
temeiul articolului 20, făcând distincție 
între suspendările aplicate pentru 
furnizarea de conținut vădit ilegal, 
transmiterea de notificări vădit nefondate și 
depunerea de plângeri vădit nefondate;

(b) numărul suspendărilor sau al altor 
restricționări ale serviciilor impuse în 
temeiul articolului 20, făcând distincție 
între suspendările aplicate pentru 
furnizarea de conținut ilegal, transmiterea 
de notificări nefondate și depunerea de 
plângeri nefondate și prezentate separat 
prin mijloacele identificate, și anume 
litigii extrajudiciare, mecanismul de 
notificare și de acțiune sau ordine ale 
autorităților judiciare sau administrative;
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Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice utilizare a unor mijloace 
automatizate în scopul moderării 
conținutului, menționând inclusiv scopurile 
precise, indicatorii de acuratețe ai 
mijloacelor automatizate în îndeplinirea 
scopurilor respective și eventualele garanții 
aplicate.

(c) orice utilizare a unor mijloace 
automatizate în scopul moderării 
conținutului, menționând inclusiv scopurile 
precise, indicatorii de acuratețe ai 
mijloacelor automatizate în îndeplinirea 
scopurilor respective și eventualele garanții 
aplicate, inclusiv supravegherea umană și 
deciziile luate.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platformele online care utilizează sisteme 
de recomandare stabilesc în condițiile lor 
generale de utilizare, într-un mod clar, 
accesibil și ușor de înțeles, principalii 
parametri utilizați în sistemele lor de 
recomandare, precum și orice opțiune 
prin care destinatarii serviciului pot 
modifica sau influența parametrii 
principali pe care se poate să îi fi pus la 
dispoziție, inclusiv cel puțin o opțiune 
care nu se bazează pe crearea de profiluri, 
în sensul articolului 4 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt disponibile mai 
multe opțiuni în temeiul alineatului (1), 
platformele online foarte mari oferă o 
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funcționalitate ușor accesibilă pe interfața 
lor online care să îi permită destinatarului 
serviciului să selecteze și să modifice în 
orice moment opțiunea preferată pentru 
fiecare dintre sistemele de recomandare 
care determină ordinea relativă a 
informațiilor care le sunt prezentate.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică în 
numele căreia este afișată comunicarea cu 
caracter publicitar;

(b) persoana fizică sau juridică în 
numele căreia este afișată comunicarea cu 
caracter publicitar și agenția de publicitate 
sau editorii care gestionează publicitatea, 
inclusiv criteriile utilizate de serviciile 
platformei de tehnologia publicității, cum 
ar fi mecanismele de stabilire a prețurilor, 
licitațiile publicitare și ponderea acestora, 
comisioanele percepute de bursele de 
publicitate, precum și identitatea 
persoanei (persoanelor) fizice sau juridice 
responsabile de eventualul sistem 
automatizat;

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații relevante cu privire la 
principalii parametri utilizați pentru a 
determina destinatarul căruia îi este afișată 
comunicarea cu caracter publicitar.

(c) informații relevante cu privire la 
parametrii utilizați pentru a determina 
destinatarul căruia îi este afișată 
comunicarea cu caracter publicitar, 
inclusiv modul în care informațiile sunt 
clasificate și ordonate după prioritate prin 
sugestii algoritmice pe interfețele online 
cu utilizatorii într-un mod ușor de înțeles;
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Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Furnizorii de servicii intermediare 
nu îi supun, în mod implicit, pe 
destinatarii serviciilor lor publicității 
direcționate, microdirecționate și 
comportamentale, cu excepția cazului în 
care destinatarul serviciului și-a exprimat 
în mod explicit consimțământul prin 
intermediul opțiunii de participare (opt-
in).

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește cerințele prevăzute la 
literele (b) și (c), furnizorii de servicii 
intermediare de publicitate online trebuie 
să asigure transmiterea informațiilor pe 
care le dețin către destinatarii serviciului.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Cerințe suplimentare de diligență pentru 

piețele online
Piețele online iau măsuri de precauție 
rezonabile, cum ar fi verificări periodice 
prin sondaj ale produselor și serviciilor 
disponibile pe platformele lor, pentru a 
identifica produsele sau serviciile care nu 
sunt conforme cu dreptul Uniunii sau cu 
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dreptul intern, și iau măsurile necesare 
pentru a suspenda parțial sau total 
comercianții care nu respectă legea.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să identifice, să analizeze și să 
evalueze, de la data aplicării menționată la 
articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf, 
cel puțin o dată pe an, orice riscuri 
sistemice semnificative care decurg din 
funcționarea și utilizarea serviciilor lor în 
Uniune. Evaluarea riscurilor trebuie să fie 
specifică serviciilor lor și trebuie să includă 
următoarele riscuri sistemice:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să identifice, să analizeze și să 
evalueze, de la data aplicării menționată la 
articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf, 
cel puțin o dată pe an, orice riscuri 
sistemice semnificative care decurg din 
funcționarea și utilizarea serviciilor lor în 
Uniune și să prezinte un raport privind 
această evaluare a riscurilor autorității 
naționale competente din statul membru 
în care este stabilit reprezentantul lor 
legal. Evaluarea riscurilor trebuie să fie 
specifică serviciilor lor și trebuie să includă 
următoarele riscuri sistemice:

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) diseminarea de conținut ilegal prin 
intermediul serviciilor lor;

(a) diseminarea și amplificarea de 
conținut ilegal prin intermediul serviciilor 
lor;

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice efecte negative asupra 
exercitării drepturilor fundamentale în ceea 

(b) orice efect negativ asupra 
exercitării drepturilor fundamentale, 
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ce privește respectarea vieții private și de 
familie, a libertății de exprimare și de 
informare, interzicerea discriminării și 
drepturile copilului, astfel cum sunt 
consacrate la articolele 7, 11, 21 și, 
respectiv, 24 din cartă;

inclusiv respectarea demnității umane, a 
vieții private și de familie, a libertății de 
exprimare și de informare, inclusiv 
libertatea și pluralismul mass-mediei, 
libertatea artelor și științelor și dreptul la 
educație, interzicerea discriminării și 
drepturile copilului, astfel cum sunt 
consacrate în cartă;

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) manipularea intenționată a 
serviciului lor, inclusiv prin utilizarea 
neautentică sau exploatarea automatizată 
a serviciului, cu efect negativ real sau 
previzibil asupra protecției sănătății 
publice, a minorilor, a discursului civic ori 
cu efecte reale sau previzibile legate de 
procesele electorale și siguranța publică.

(c) orice efect negativ asupra protecției 
sănătății publice, a minorilor, a discursului 
civic ori cu efecte reale sau previzibile 
legate de procesele electorale și siguranța 
publică.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când efectuează evaluări ale 
riscurilor, platformele online foarte mari 
trebuie să ia în considerare, în special, 
modul în care sistemele lor de moderare a 
conținutului, sistemele lor de recomandare 
și sistemele lor de selectare și afișare a 
publicității influențează oricare dintre 
riscurile sistemice menționate la alineatul 
(1), inclusiv diseminarea potențial rapidă și 
pe scară largă a conținutului ilegal și a 
informațiilor incompatibile cu condițiile lor 
generale de utilizare.

2. Atunci când efectuează evaluări ale 
riscurilor, platformele online foarte mari 
trebuie să ia în considerare, în special, 
modul în care sistemele lor de moderare a 
conținutului, sistemele lor de recomandare 
și sistemele lor de selectare și afișare a 
publicității influențează oricare dintre 
riscurile menționate la alineatul (1), 
inclusiv diseminarea potențial rapidă și pe 
scară largă a conținutului ilegal și a 
informațiilor incompatibile cu condițiile lor 
generale de utilizare. Platformele online 
foarte mari se asigură că termenii și 
condițiile lor, precum și alte politici, 
proceduri, măsuri și instrumente utilizate 
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în scopul moderării conținutului sunt 
aplicate și respectate în așa fel încât să se 
interzică orice eliminare, suspendare, 
blocare a accesului sau amestec de alt tip 
în conținutul și serviciile provenite de la 
un cont al unui furnizor recunoscut de 
servicii mass-media, astfel cum este 
definit la articolul 1 alineatul (1) litera (a) 
din Directiva (UE) 2018/1808.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să instituie măsuri de atenuare 
rezonabile, proporționale și eficace, 
adaptate la riscurile sistemice specifice 
identificate în temeiul articolului 26. 
Aceste măsuri pot include, după caz:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să instituie măsuri de atenuare 
rezonabile, proporționale și eficace, 
adaptate la riscurile specifice identificate în 
temeiul articolului 26. Aceste măsuri pot 
include, după caz:

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri specifice menite să limiteze 
afișarea comunicărilor cu caracter 
publicitar asociate serviciului pe care îl 
furnizează platformele online foarte mari;

(b) măsuri specifice menite să limiteze 
afișarea comunicărilor cu caracter 
publicitar asociate serviciului pe care îl 
furnizează platformele online foarte mari, 
să limiteze furnizorii de dezinformări și 
monetizarea știrilor false, să limiteze sfera 
de acoperire a comunicărilor cu caracter 
publicitar identificate ca prezentând 
riscuri în conformitate cu articolul 26;

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) inițierea sau adaptarea cooperării 
cu furnizorii de servicii mass-media;

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou) paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia cu privire la alegerea măsurilor 
aparține în continuare platformei.

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea și evaluarea celor mai 
importante și recurente riscuri sistemice 
raportate de platformele online foarte mari 
sau identificate prin alte surse de 
informații, în special cele prevăzute în 
conformitate cu articolele 31 și 33;

(a) identificarea și evaluarea celor mai 
importante și recurente riscuri raportate de 
platformele online foarte mari sau 
identificate prin alte surse de informații, în 
special cele prevăzute în conformitate cu 
articolele 31 și 33;

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia, în cooperare cu 
coordonatorii serviciilor digitale, poate 
emite orientări generale privind aplicarea 
alineatului (1) în ceea ce privește riscurile 
specifice, mai ales pentru a prezenta cele 
mai bune practici și a recomanda posibile 
măsuri, ținând seama în mod corespunzător 
de posibilele consecințe ale măsurilor 
asupra drepturilor fundamentale consacrate 

3. Comisia, în cooperare cu 
coordonatorii serviciilor digitale, emite 
orientări privind aplicarea alineatului (1) în 
ceea ce privește riscurile specifice, mai ales 
pentru a prezenta cele mai bune practici și 
a recomanda posibile măsuri, ținând seama 
în mod corespunzător de posibilele 
consecințe ale măsurilor asupra drepturilor 
fundamentale consacrate în cartă ale 
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în cartă ale tuturor părților implicate. 
Atunci când elaborează orientările 
respective, Comisia trebuie să organizeze 
consultări publice.

tuturor părților implicate. Atunci când 
elaborează orientările respective, Comisia 
trebuie să organizeze consultări publice.

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să facă obiectul, pe propria 
cheltuială și cel puțin o dată pe an, al unor 
audituri de evaluare a conformității cu 
următoarele:

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să facă obiectul, pe propria 
cheltuială și cel puțin de două ori pe an, al 
unor audituri de evaluare a conformității cu 
următoarele:

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
care utilizează sisteme de recomandare 
trebuie să stabilească în condițiile lor 
generale de utilizare, într-un mod clar, 
accesibil și ușor de înțeles, principalii 
parametri utilizați în sistemele lor de 
recomandare, precum și orice opțiuni prin 
care destinatarii serviciului pot modifica 
sau influența parametrii principali care este 
posibil să fi fost puși la dispoziție de 
platforme, inclusiv cel puțin o opțiune care 
nu se bazează pe crearea de profiluri, în 
sensul articolului 4 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

1. Parametrii utilizați în sistemele de 
recomandare se stabilesc astfel încât să 
reducă orice eventual bias și să fie 
nediscriminatorii și adaptabili. 
Platformele online care utilizează sisteme 
de recomandare trebuie să stabilească 
separat, în condițiile lor generale de 
utilizare și pe o pagină web desemnată și 
ușor accesibilă, într-un mod clar, accesibil 
și ușor de înțeles de către toți, informațiile 
privind rolul și modul de funcționare al 
sistemului de recomandare și principalii 
parametri utilizați în sistemele lor de 
recomandare și să asigure controlul cu 
opțiunile disponibile prin care destinatarii 
serviciului pot modifica sau influența 
parametrii care este posibil să fi fost puși la 
dispoziție de platforme, inclusiv opțiuni 
care nu se bazează pe crearea de profiluri, 
în sensul articolului 4 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 2016/679. Platformele 
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online se asigură că opțiunea activată în 
mod implicit pentru destinatarul 
serviciului nu se bazează pe crearea de 
profiluri.
Pe lângă obligațiile stabilite în prima teză 
din prezentul alineat, platformele online 
foarte mari pot oferi destinatarilor 
serviciului posibilitatea de a alege sisteme 
de recomandare de la furnizori terți, dacă 
acestea sunt disponibile. În aceste cazuri, 
terților li se oferă acces la același sistem 
de operare, la caracteristicile hardware 
sau software care sunt disponibile sau 
folosite în furnizarea de către platformă a 
propriilor sisteme de recomandare. Orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
legată de aceste activități trebuie să 
respecte Regulamentul (UE) 2016/679, în 
special articolul 6 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 5 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care sunt disponibile 
mai multe opțiuni în temeiul alineatului 
(1), platformele online foarte mari trebuie 
să ofere o funcționalitate ușor accesibilă 
pe interfața lor online care să îi permită 
destinatarului serviciului să selecteze și să 
modifice în orice moment opțiunea 
preferată pentru fiecare dintre sistemele de 
recomandare care determină ordinea 
relativă a informațiilor care le sunt 
prezentate.

2. În cazul în care sunt disponibile 
mai multe opțiuni în temeiul alineatului 
(1), platformele online foarte mari trebuie 
să ofere o funcționalitate accesibilă cu 
ușurință pe interfața lor online care să îi 
permită destinatarului serviciului să 
selecteze și să modifice în orice moment 
opțiunea preferată pentru fiecare dintre 
sistemele de recomandare care determină 
ordinea relativă a informațiilor care le sunt 
prezentate. Când un utilizator creează un 
cont, setările pentru sistemele de 
recomandare sunt stabilite implicit, nu se 
bazează pe crearea de profiluri și îi oferă 
utilizatorului, într-o manieră ușor de 
înțeles, posibilitatea de a seta principalii 
parametri care vor fi utilizați în sistemele 
de recomandare.
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Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Platformele online foarte mari se 
asigură că interfața lor online este 
concepută astfel încât să nu creeze riscul 
de a-i induce în eroare sau de a-i 
manipula pe destinatarii serviciului.

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari care 
afișează publicitate pe interfețele lor online 
trebuie să compileze și să pună la 
dispoziția publicului, prin intermediul 
interfețelor de programare a aplicațiilor, un 
registru care să conțină informațiile 
menționate la alineatul (2), pe o durată de 
până la un an după ce anunțul publicitar a 
fost afișat ultima dată pe interfețele lor 
online. Platformele online foarte mari 
trebuie să se asigure că registrul nu conține 
date cu caracter personal ale destinatarilor 
serviciului cărora le-a fost sau le-ar fi putut 
fi afișat anunțul.

1. Platformele online foarte mari care 
afișează publicitate pe interfețele lor online 
trebuie să compileze și să pună la 
dispoziția publicului, prin intermediul 
interfețelor de programare a aplicațiilor, un 
registru ușor de accesat, funcțional, care 
să permită efectuarea de căutări și care să 
conțină informațiile menționate la alineatul 
(2), pe o durată de până la un an după ce 
anunțul publicitar a fost afișat ultima dată 
pe interfețele lor online. Platformele online 
foarte mari trebuie să se asigure că registrul 
nu conține date cu caracter personal ale 
destinatarilor serviciului cărora le-a fost 
sau le-ar fi putut fi afișat anunțul.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana fizică sau juridică în 
numele căreia este afișată comunicarea cu 
caracter publicitar;

(b) persoana fizică sau juridică în 
numele căreia este afișată comunicarea cu 
caracter publicitar și persoana fizică sau 
juridică care finanțează comunicarea cu 
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caracter publicitar;

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se dorea în mod special 
afișarea comunicării cu caracter publicitar 
unuia sau mai multor grupuri specifice de 
destinatari ai serviciului și, dacă da, 
principalii parametri utilizați în acest scop;

(d) dacă se dorea în mod special 
afișarea comunicării cu caracter publicitar 
unuia sau mai multor grupuri specifice de 
destinatari ai serviciului sau ascunderea de 
acestea și, dacă da, principalii parametri 
utilizați în acest scop;

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul total de destinatari ai 
serviciului cărora le-a fost afișată 
comunicarea cu caracter publicitar și, după 
caz, numărul total pentru grupul sau 
grupurile de destinatari cărora li s-a adresat 
în mod specific comunicarea cu caracter 
publicitar.

(e) numărul total de destinatari ai 
serviciului cărora le-a fost afișată 
comunicarea cu caracter publicitar și, după 
caz, numărul total pentru grupul sau 
grupurile de destinatari cărora li s-a adresat 
în mod specific comunicarea cu caracter 
publicitar;

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă anunțul publicitar a fost 
etichetat, moderat sau dezactivat.
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Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să îi ofere coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisiei, la cererea motivată a acestora și 
într-un termen rezonabil, indicat în 
cerere, acces la datele necesare pentru 
monitorizarea și evaluarea conformității cu 
prezentul regulament. Respectivul 
coordonator al serviciilor digitale și 
Comisia trebuie să utilizeze datele în cauză 
numai în scopurile respective.

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să îi ofere coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
Comisiei, la cererea motivată a acestora și 
fără întârzieri nejustificate, acces deplin 
la toate datele disponibile și relevante, 
necesare pentru monitorizarea și evaluarea 
conformității cu prezentul regulament. 
Respectivul coordonator al serviciilor 
digitale și Comisia trebuie să utilizeze 
datele în cauză numai în scopurile 
respective.

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea motivată a 
coordonatorului serviciilor digitale din 
țara de stabilire sau a Comisiei, 
platformele online foarte mari trebuie să 
ofere, într-un termen rezonabil, specificat 
în cerere, acces la date cercetătorilor 
agreați care îndeplinesc cerințele de la 
alineatul (4) de la prezentul articol, în 
unicul scop de a desfășura activități de 
cercetare care contribuie la identificarea 
și înțelegerea riscurilor sistemice, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 26 
alineatul (1).

2. În ceea ce privește sistemele de 
moderare și de recomandare, platformele 
online foarte mari asigură 
coordonatorului serviciilor digitale sau 
Comisiei, sau amândurora, accesul la 
algoritmi furnizându-le codul sursă 
relevant și datele aferente care permit 
identificarea posibilelor biasuri. Atunci 
când publică aceste date, platformele 
online foarte mari au obligația de a 
explicita și de a asigura o cooperare 
strânsă cu coordonatorul serviciilor 
digitale sau cu Comisia pentru a face 
sistemele de moderare și de recomandare 
pe deplin inteligibile. În cazul în care 
detectează un bias, platformele online 
foarte mari îl corectează rapid, urmând 
cerințele coordonatorului serviciilor 
digitale sau ale Comisiei. Platformele 
online foarte mari sunt în măsură să 
demonstreze că respectă cerințele 
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prevăzute la prezentul articol în fiecare 
etapă a procesului.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a fi agreați, cercetătorii 
trebuie să fie afiliați instituțiilor 
academice, să nu aibă interese 
comerciale, să aibă experiență dovedită în 
domeniile legate de riscurile investigate 
sau metodologiile de cercetare conexe și 
trebuie să se angajeze să respecte 
cerințele specifice de securitate și 
confidențialitate a datelor 
corespunzătoare fiecărei cereri și să aibă 
capacitatea de a da curs acestui 
angajament.

eliminat

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. După consultarea comitetului, 
Comisia adoptă acte delegate care stabilesc 
condițiile tehnice în care platformele online 
foarte mari vor face schimb de date în 
temeiul alineatelor (1) și (2), precum și 
scopurile în care pot fi utilizate datele. 
Actele delegate respective trebuie să 
stabilească condițiile specifice în care un 
astfel de schimb de date cu cercetătorii 
agreați poate avea loc în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, ținând 
seama de drepturile și interesele 
platformelor online foarte mari și ale 
destinatarilor serviciului în cauză, inclusiv 
de protecția informațiilor confidențiale, în 
special a secretelor comerciale, și 
menținând securitatea serviciilor 

5. După consultarea comitetului, 
Comisia adoptă acte delegate care stabilesc 
condițiile tehnice în care platformele online 
foarte mari vor face schimb de date în 
temeiul alineatului (1), precum și 
scopurile în care pot fi utilizate datele. 
Actele delegate respective trebuie să 
stabilească condițiile specifice în care un 
astfel de schimb de date cu coordonatorul 
serviciilor digitale sau cu Comisia poate 
avea loc în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, ținând seama de drepturile 
și interesele platformelor online foarte mari 
și ale destinatarilor serviciului în cauză, 
inclusiv de protecția informațiilor 
confidențiale, în special a secretelor 
comerciale, și menținând securitatea 
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platformelor. serviciilor platformelor.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În termen de 15 zile de la primirea 
unei cereri prevăzute la alineatele (1) și 
(2), o platformă online foarte mare poate 
solicita coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire sau Comisiei, 
după caz, să modifice cererea, în cazul în 
care consideră că nu este în măsură să 
acorde acces la datele solicitate din unul 
dintre următoarele două motive:

eliminat

(a) nu are acces la date;
(b) acordarea accesului la date va 
conduce la vulnerabilități semnificative la 
adresa securității serviciului sau a 
protecției informațiilor confidențiale, în 
special a secretelor comerciale.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Cererile de modificare în temeiul 
alineatului (6) litera (b) trebuie să conțină 
propuneri pentru unul sau mai multe 
mijloace alternative prin care se poate 
acorda acces la datele solicitate sau la alte 
date care sunt adecvate și suficiente 
pentru scopul cererii.

eliminat

Coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia trebuie să decidă 
cu privire la cererea de modificare în 
termen de 15 zile și să comunice 
platformei online foarte mari decizia sa și, 
dacă este cazul, cererea modificată și noul 
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termen pentru a se conforma cererii.

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
1. La cererea coordonatorului 
serviciilor digitale din țara de stabilire sau 
la cererea Comisiei, platformele online 
foarte mari oferă, într-un termen 
rezonabil, specificat în cerere, acces la 
date cercetătorilor agreați care 
îndeplinesc cerințele de la alineatul (4) al 
prezentului articol, în unicul scop de a 
desfășura activități de cercetare care 
contribuie la identificarea și înțelegerea 
riscurilor sistemice, astfel cum sunt 
prezentate la articolul 26 alineatul (1).
2. Pentru a fi agreați, cercetătorii 
trebuie să fie afiliați instituțiilor 
academice, mass-mediei, societății civile 
sau organizațiilor internaționale care 
reprezintă interesul public, să nu aibă 
interese comerciale, să aibă experiență 
dovedită în domeniile legate de riscurile 
investigate sau metodologiile de cercetare 
conexe și să se angajeze să respecte 
cerințele specifice de securitate și 
confidențialitate a datelor 
corespunzătoare fiecărei cereri și să aibă 
capacitatea de a da curs acestui 
angajament.
3. Platformele online foarte mari 
oferă acces la date în temeiul alineatelor 
(1) și (2) prin intermediul bazelor de date 
online sau al interfețelor de programare a 
aplicațiilor, după caz.
4. După consultarea comitetului, 
Comisia adoptă acte delegate care 
stabilesc condițiile tehnice în care 
platformele online foarte mari fac schimb 
de date în temeiul alineatelor (1) și (2), 
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precum și scopurile în care pot fi utilizate 
datele. Actele delegate respective stabilesc 
condițiile specifice în care poate avea loc 
acest schimb de date cu cercetătorii 
agreați, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, ținând seama de 
drepturile și interesele platformelor online 
foarte mari și ale destinatarilor serviciului 
în cauză, inclusiv de protecția 
informațiilor confidențiale, în special a 
secretelor comerciale, și menținând 
securitatea serviciilor platformelor.
5. În termen de 15 zile de la primirea 
unei cereri prevăzute la alineatele (1) și 
(2), o platformă online foarte mare poate 
solicita coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire sau Comisiei, 
după caz, să modifice cererea, în cazul în 
care consideră că nu este în măsură să 
acorde acces la datele solicitate de 
cercetătorii agreați, din unul dintre 
următoarele două motive:
(a) nu are acces la date;
(b) acordarea accesului la date va 
conduce la vulnerabilități semnificative în 
ceea ce privește securitatea serviciului său 
sau protecția informațiilor confidențiale, 
în special a secretelor comerciale, în 
circumstanțe excepționale, atunci când 
acest lucru este justificat de o obligație în 
temeiul articolului 18 din Directiva (UE) 
2020/0359 și al articolului 32 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) 
2016/679.
6. Cererile de modificare, în temeiul 
alineatului (5) litera (b), conțin propuneri 
pentru unul sau mai multe mijloace 
alternative prin care se poate acorda 
acces la datele solicitate sau la alte date 
care sunt adecvate și suficiente pentru 
scopul cererii.
Coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire sau Comisia decid cu privire 
la cererea de modificare în termen de 15 
zile și comunică platformei online foarte 
mari decizia lor și, dacă este cazul, 
cererea modificată și noul termen pentru 
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a se conforma cererii.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să desemneze unul sau mai mulți 
coordonatori ai funcției de conformitate 
care să răspundă de monitorizarea 
conformității platformelor cu prezentul 
regulament.

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să desemneze unul sau mai mulți 
coordonatori ai funcției de conformitate 
pentru fiecare stat membru, în limba 
oficială a statului în cauză, care să 
răspundă de monitorizarea conformității 
platformelor cu prezentul regulament.

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să publice rapoartele menționate la 
articolul 13 în termen de șase luni de la 
data aplicării menționate la articolul 25 
alineatul (4) și, ulterior, la fiecare șase luni.

1. Platformele online foarte mari 
trebuie să publice rapoartele menționate la 
articolul 13 în termen de șase luni de la 
data aplicării menționate la articolul 25 
alineatul (4) și, ulterior, la fiecare șase luni. 
Rapoartele cuprind informații defalcate 
pe stat membru și furnizează informații 
privind resursele umane și tehnice alocate 
în scopul moderării conținutului pentru 
fiecare limbă oficială a Uniunii.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Cerințe de accesibilitate
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1. Platformele online foarte mari 
care oferă servicii în Uniune se asigură că 
proiectează și furnizează servicii în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în secțiunea III, secțiunea IV, 
secțiunea VI și secțiunea VII din anexa I 
la Directiva (UE) 2019/882.
2. Platformele online foarte mari 
pregătesc informațiile necesare în 
conformitate cu anexa V la Directiva 
(UE) 2019/882 și explică modul în care 
serviciile îndeplinesc cerințele de 
accesibilitate aplicabile. Informațiile sunt 
puse la dispoziția publicului în formă 
scrisă și orală, inclusiv într-un mod 
accesibil pentru persoanele cu dizabilități. 
Furnizorii de servicii intermediare 
păstrează informațiile atât timp cât este 
disponibil serviciul.
3. Platformele online foarte mari se 
asigură că informațiile și măsurile 
furnizate în temeiul articolului 10, al 
articolului 12 alineatul (1), al 
articolului 13 alineatul (1), al 
articolului 14 alineatele (1) și (5), al 
articolului 15 alineatele (3) și (4), al 
articolului 17 alineatele (1), (2) și (4), al 
articolului 23 alineatul (2), al 
articolului 24, al articolului 29 
alineatele (1) și (2), al articolului 30 
alineatul (1) și al articolului 33 
alineatul (1) sunt puse la dispoziție în așa 
fel încât să fie ușor de găsit și sunt 
accesibile persoanelor cu dizabilități.
4. Platformele online foarte mari 
care oferă servicii în Uniune se asigură că 
sunt instituite proceduri astfel încât 
furnizarea de servicii să rămână în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile.
5. În caz de neconformitate, 
furnizorii de servicii intermediare iau 
măsurile corective necesare pentru a pune 
serviciul în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile și informează 
imediat coordonatorul serviciilor digitale 
din țara de stabilire sau altă autoritate 
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națională competentă din statele membre 
în care este stabilit serviciul.
6. Platformele online foarte mari 
cooperează cu autoritatea competentă sau 
cu coordonatorul de servicii digitale, ca 
urmare a unei cereri motivate, și îi 
furnizează toate informațiile necesare 
pentru a demonstra conformitatea 
serviciului cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile.
7. Se presupune că platformele 
online foarte mari respectă cerințele de 
accesibilitate din prezentul regulament 
atunci când sunt conforme cu standardele 
armonizate sau cu părți ale acestora ale 
căror referințe au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
8. Platformele online foarte mari 
care respectă specificațiile tehnice sau 
părți ale acestora adoptate pentru 
Directiva (UE) 2019/882 se presupune că 
îndeplinesc cerințele de accesibilitate din 
prezentul regulament în măsura în care 
specificațiile tehnice sau părțile acestora 
acoperă aceste cerințe.
9. Cel puțin o dată pe an, platformele 
online foarte mari raportează 
coordonatorilor serviciilor digitale sau 
altor autorități competente modul în care 
și-au îndeplinit obligația de a asigura 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități, astfel cum se prevede în 
prezentul regulament.
10. Pe lângă informațiile din 
articolul 44 alineatul (2), rapoartele de 
activitate ale coordonatorilor serviciilor 
digitale includ măsurile adoptate în 
temeiul articolului 10.

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia și comitetul încurajează și 
facilitează elaborarea de coduri de 
conduită la nivelul Uniunii care să 
contribuie la aplicarea corespunzătoare a 
prezentului regulament, ținând seama mai 
ales de provocările specifice legate de 
abordarea diferitelor tipuri de conținut 
ilegal și a riscurilor sistemice, în 
conformitate cu legislația Uniunii, în 
particular în ceea ce privește concurența și 
protecția datelor cu caracter personal.

1. Comisia și comitetul solicită și 
coordonează elaborarea de coduri de 
conduită la nivelul Uniunii care să 
contribuie la aplicarea corespunzătoare a 
prezentului regulament, ținând seama mai 
ales de provocările specifice legate de 
abordarea diferitelor tipuri de conținut 
ilegal și a riscurilor sistemice, în 
conformitate cu legislația Uniunii, în 
particular în ceea ce privește concurența și 
protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care apare un risc 
sistemic semnificativ în sensul 
articolului 26 alineatul (1) care afectează 
mai multe platforme online foarte mari, 
Comisia poate invita platformele online 
foarte mari în cauză, alte platforme online 
foarte mari, alte platforme online și alți 
furnizori de servicii intermediare, după caz, 
precum și organizațiile societății civile și 
alte părți interesate să participe la 
elaborarea codurilor de conduită, inclusiv 
prin stabilirea unor angajamente de a lua 
măsuri specifice de atenuare a riscurilor, 
precum și a unui cadru de raportare 
periodică cu privire la orice măsuri luate și 
la rezultatele acestora.

2. În cazul în care apare un risc în 
sensul articolului 26 alineatul (1) care 
afectează mai multe platforme online foarte 
mari, Comisia invită platformele online 
foarte mari în cauză, alte platforme online 
foarte mari, alte platforme online și alți 
furnizori de servicii intermediare, după caz, 
precum și organizațiile societății civile, 
Parlamentul European și alte părți 
interesate să participe la elaborarea 
codurilor de conduită, inclusiv prin 
stabilirea unor angajamente de a lua măsuri 
specifice de atenuare a riscurilor, precum și 
a unui cadru de raportare periodică cu 
privire la orice măsuri luate și la rezultatele 
acestora.

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când pun în aplicare 3. Atunci când pun în aplicare 
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alineatele (1) și (2), Comisia și comitetul 
trebuie să se asigure că codurile de 
conduită stabilesc în mod clar obiectivele, 
conțin indicatori-cheie de performanță 
pentru a măsura realizarea obiectivelor 
respective și țin seama în mod 
corespunzător de nevoile și interesele 
tuturor părților interesate, inclusiv ale 
cetățenilor, la nivelul Uniunii. Comisia și 
comitetul trebuie, de asemenea, să se 
asigure că participanții prezintă periodic 
rapoarte Comisiei și coordonatorilor 
serviciilor digitale din țara de stabilire cu 
privire la eventualele măsurile luate și 
rezultatele acestora, astfel cum sunt 
măsurate în raport cu indicatorii-cheie de 
performanță pe care îi conțin.

alineatele (1) și (2), Comisia și comitetul 
trebuie să se asigure că codurile de 
conduită stabilesc în mod clar obiectivele, 
conțin indicatori-cheie de performanță 
verificabili pentru a măsura realizarea 
obiectivelor respective, dispun de sisteme 
independente de monitorizare și audit și 
țin seama în mod corespunzător de nevoile 
și interesele tuturor părților interesate, 
inclusiv ale cetățenilor, la nivelul Uniunii. 
Comisia și comitetul trebuie, de asemenea, 
să se asigure că participanții prezintă 
periodic și cu bună-credință rapoarte 
Comisiei și coordonatorilor serviciilor 
digitale din țara de stabilire cu privire la 
eventualele măsurile luate și rezultatele 
acestora, astfel cum sunt măsurate în raport 
cu indicatorii-cheie de performanță pe care 
îi conțin.

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia și comitetul trebuie să 
evalueze dacă codurile de conduită 
îndeplinesc obiectivele menționate la 
alineatele (1) și (3) și trebuie să 
monitorizeze și să analize periodic 
îndeplinirea obiectivelor respectivelor 
coduri. Comisia și comitetul trebuie să își 
publice concluziile.

4. Comisia și comitetul trebuie să 
evalueze dacă codurile de conduită 
îndeplinesc obiectivele menționate la 
alineatele (1) și (3) și trebuie să 
monitorizeze și să analize periodic 
îndeplinirea obiectivelor respectivelor 
coduri. Comisia și comitetul trebuie să își 
publice concluziile și să solicite 
organizațiilor vizate să își modifice 
codurile de conduită în consecință.

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) afișarea de informații vizibile 
privind situația de criză, furnizate de 

(a) afișarea de informații vizibile 
privind situația de criză, furnizate de 
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autoritățile statelor membre sau de 
autoritățile de la nivelul Uniunii;

autoritățile statelor membre sau de 
autoritățile de la nivelul Uniunii care sunt, 
de asemenea, accesibile persoanelor cu 
dizabilități;

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsuri de asigurare a 
accesibilității persoanelor cu dizabilități 
pe parcursul punerii în aplicare a 
protocoalelor pentru situații de criză, 
inclusiv prin furnizarea unei descrieri 
accesibile a acestor protocoale;

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre trebuie să se 
asigure că coordonatorii lor ai serviciilor 
digitale își îndeplinesc sarcinile care le 
revin în temeiul prezentului regulament în 
mod imparțial, transparent și în timp util. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
coordonatorii serviciilor digitale dispun de 
resurse tehnice, financiare și umane 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

1. Statele membre trebuie să se 
asigure că coordonatorii lor ai serviciilor 
digitale își îndeplinesc sarcinile care le 
revin în temeiul prezentului regulament în 
mod imparțial, transparent și în timp util. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
coordonatorii serviciilor digitale dispun de 
resurse tehnice, financiare și umane 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile. 
Statele membre se asigură că 
coordonatorii serviciilor digitale din țările 
lor sunt distincți de guvern din punct de 
vedere juridic și independenți din punct 
de vedere funcțional față de guvernele lor 
respective și de orice alt organism public 
sau privat. 
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Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când își îndeplinesc 
sarcinile și își exercită competențele în 
conformitate cu prezentul regulament, 
coordonatorii serviciilor digitale trebuie să 
acționeze în deplină independență. 
Coordonatorii serviciilor digitale trebuie 
protejați de orice influență externă, 
indiferent dacă aceasta este directă sau 
indirectă, și nu trebuie să solicite și nici să 
accepte instrucțiuni de la nicio altă 
autoritate publică sau parte privată.

2. Atunci când își îndeplinesc 
sarcinile și își exercită competențele în 
conformitate cu prezentul regulament, 
coordonatorii serviciilor digitale trebuie să 
acționeze în deplină independență. 
Coordonatorii serviciilor digitale trebuie 
protejați de orice influență externă, 
indiferent dacă aceasta este directă sau 
indirectă, și nu trebuie să solicite și nici să 
accepte instrucțiuni de la nicio autoritate 
publică sau parte privată. 

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarii serviciului au dreptul de a 
depune plângeri împotriva furnizorilor de 
servicii intermediare, întemeiate pe 
încălcarea prezentului regulament, la 
coordonatorul serviciilor digitale din statul 
membru în care își au reședința sau sunt 
stabiliți destinatarii. Coordonatorul 
serviciilor digitale analizează plângerea și, 
dacă este cazul, o transmite 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire. În cazul în care plângerea intră 
în sfera de responsabilitate a unei alte 
autorități competente din statul său 
membru, coordonatorul serviciilor digitale 
care primește plângerea o transmite 
autorității respective.

Destinatarii serviciului, precum și alte 
părți care au un interes legitim și care 
îndeplinesc criteriile aplicabile de 
expertiză și de independență față de orice 
furnizor de servicii intermediare au 
dreptul de a depune plângeri împotriva 
furnizorilor de servicii intermediare, 
întemeiate pe încălcarea prezentului 
regulament, la coordonatorul serviciilor 
digitale din statul membru în care își au 
reședința sau sunt stabiliți destinatarii. 
Coordonatorul serviciilor digitale 
analizează plângerea și, dacă este cazul, o 
transmite coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire. În cazul în 
care plângerea intră în sfera de 
responsabilitate a unei alte autorități 
competente din statul său membru, 
coordonatorul serviciilor digitale care 
primește plângerea o transmite autorității 
respective.
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Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Statele membre introduc proceduri 
rapide în temeiul cărora un ordin emis de 
o instanță judecătorească sau de o 
autoritate administrativă competentă din 
alt stat membru împotriva unui furnizor 
de servicii intermediare ale cărui servicii 
sunt utilizate pentru diseminarea de 
conținut ilegal poate fi utilizat ca bază a 
unui ordin judecătoresc sau administrativ 
în statul membru împotriva unor furnizori 
similari de servicii intermediare ai căror 
servicii sunt utilizate în vederea 
diseminării aceluiași conținut ilegal. 
Coordonatorii naționali ai serviciilor 
digitale fac publice deciziile autorităților 
judiciare sau administrative care le sunt 
furnizate de alți coordonatori ai serviciilor 
digitale în temeiul articolului 8 din 
prezentul regulament.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care cel puțin trei 
coordonatori ai serviciilor digitale sau 
comitetul identifică un model comun de 
nerespectare a ordinelor emise în 
conformitate cu articolele 8 și 9 vizându-l 
pe același furnizor, aceștia pot solicita 
Comisiei să inițieze proceduri în vederea 
unei eventuale adoptări a unor decizii în 
conformitate cu articolele 58 și 59 din 
prezentul regulament, indiferent de 
dimensiunea platformei online. Această 
cerere conține informațiile enumerate la 
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articolul 45 alineatul (2) literele (a) și (c), 
precum și toate informațiile relevante 
referitoare la ordinele adoptate în temeiul 
articolelor 8 sau 9 și la nerespectarea 
acestora.

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul este format din 
coordonatorii serviciilor digitale, care sunt 
reprezentați de înalți funcționari. În cazul 
în care se prevede astfel în dreptul intern, 
la comitet participă, alături de 
coordonatorul serviciilor digitale, și alte 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat responsabilități operaționale 
specifice în ceea ce privește aplicarea și 
asigurarea respectării prezentului 
regulament. La reuniuni pot fi invitate și 
alte autorități naționale în cazul în care 
chestiunile discutate le privesc.

1. Comitetul este format din 
coordonatorii serviciilor digitale, care sunt 
reprezentați de înalți funcționari. În cazul 
în care se prevede astfel în dreptul intern, 
la comitet participă, alături de 
coordonatorul serviciilor digitale, și alte 
autorități competente cărora li s-au 
încredințat responsabilități operaționale 
specifice în ceea ce privește aplicarea și 
asigurarea respectării prezentului 
regulament, în special reprezentanți ai 
rețelelor europene de reglementare ale 
autorităților naționale independente de 
reglementare, ale organismelor naționale 
independente de reglementare sau ale 
ambelor tipuri de entități. La reuniuni pot 
fi invitate și alte autorități naționale în 
cazul în care chestiunile discutate le 
privesc.

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, acționând din proprie inițiativă, 
sau comitetul, acționând din proprie 
inițiativă sau la cererea a cel puțin trei 
coordonatori ai serviciilor digitale din țări 
de destinație, poate, în cazul în care are 
motive să suspecteze că o platformă online 
foarte mare a încălcat una dintre 

Comisia, acționând din proprie inițiativă, 
sau comitetul, acționând din proprie 
inițiativă sau la cererea a cel puțin trei 
coordonatori ai serviciilor digitale din țări 
de destinație, poate, în cazul în care are 
motive să suspecteze că o platformă online 
foarte mare a încălcat una dintre 
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dispozițiile respective, să îi recomande 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire să investigheze încălcarea 
suspectată, pentru ca acest coordonator al 
serviciilor digitale să adopte o astfel de 
decizie într-un termen rezonabil.

dispozițiile respective, să îi recomande 
coordonatorului serviciilor digitale din țara 
de stabilire să investigheze încălcarea 
suspectată, pentru ca acest coordonator al 
serviciilor digitale să adopte o astfel de 
decizie fără întârziere nejustificată.

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când comunică decizia 
menționată la alineatul (1) primul paragraf 
platformei online foarte mari vizate, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire îi solicită acesteia să elaboreze 
și să comunice coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire, Comisiei și 
comitetului, în termen de o lună de la 
decizia respectivă, un plan de acțiune în 
care să precizeze modul în care platforma 
intenționează să pună capăt încălcării sau 
să o corecteze. Măsurile prevăzute în 
planul de acțiune pot include, după caz, 
participarea la un cod de conduită, astfel 
cum este prevăzut la articolul 35.

2. Atunci când comunică decizia 
menționată la alineatul (1) primul paragraf 
platformei online foarte mari vizate, 
coordonatorul serviciilor digitale din țara 
de stabilire îi solicită acesteia să elaboreze 
și să comunice coordonatorului serviciilor 
digitale din țara de stabilire, Comisiei și 
comitetului, în termen de o lună de la 
decizia respectivă, un plan de acțiune în 
care să precizeze modul în care platforma 
intenționează să pună capăt încălcării sau 
să o corecteze. Măsurile prevăzute în 
planul de acțiune includ, după caz, 
participarea la un cod de conduită, astfel 
cum este prevăzut la articolul 35.

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire are îndoieli cu 
privire la faptul că măsurile propuse pot 
pune capăt încălcării sau o pot corecta, 
acesta poate solicita platformei online 
foarte mari vizate să se supună unui audit 
suplimentar independent care să evalueze 
eficacitatea măsurilor respective în raport 
cu încetarea sau corectarea încălcării. În 
acest caz, platforma transmite raportul de 

În cazul în care coordonatorul serviciilor 
digitale din țara de stabilire are îndoieli cu 
privire la faptul că măsurile propuse pot 
pune capăt încălcării sau o pot corecta, 
acesta solicită platformei online foarte mari 
vizate să se supună unui audit suplimentar 
independent care să evalueze eficacitatea 
măsurilor respective în raport cu încetarea 
sau corectarea încălcării. În acest caz, 
platforma transmite raportul de audit 



AD\1238892RO.docx 121/123 PE693.943v02-00

RO

audit coordonatorului serviciilor digitale în 
cauză, Comisiei și comitetului în termen de 
patru luni de la decizia menționată la 
primul paragraf. Atunci când solicită acest 
audit suplimentar, coordonatorul serviciilor 
digitale poate desemna o anumită 
organizație de audit, selectată pe baza 
criteriilor stabilite la articolul 28 
alineatul (2), în vederea efectuării 
auditului, urmând ca cheltuielile aferente 
acestuia să fie suportate de platforma 
vizată.

coordonatorului serviciilor digitale în 
cauză, Comisiei și comitetului în termen de 
două luni de la decizia menționată la 
primul paragraf. Atunci când solicită acest 
audit suplimentar, coordonatorul serviciilor 
digitale poate desemna o anumită 
organizație de audit, selectată pe baza 
criteriilor stabilite la articolul 28 
alineatul (2), în vederea efectuării 
auditului, urmând ca cheltuielile aferente 
acestuia să fie suportate de platforma 
vizată.
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